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' ASSllstcillltes IéCilllllCij§ �'al WIEG
didato araniata ao Go' mar Garcia Filho e alses eutiva da ARENA de Ja·
,erno do Estado, esteve sores. A presença do Jaraguá 'do Sul, sr, Eu
em Jaraguä do Sul, na senador .A.ntonio Oarlos gênio Vitor Schmöckel, o
noite de 4.- feira, sendo Konder Reii deuse a sr, Leopoldo João Grub
recebido com jantar in- convite do otretorio mu- ba-numa sau d a Q ã o e

formal nas dependêuoiaa nieípal da ARENA, para reinvidioando em nome

do Restauraute Irajara. possibilitar um prelimi- dos pequenos muuícípios
Em sua Oomitiva anota- nar contato das classes da I'egião, e o senadcr
mos a presença do , ar, empresariais, POUti088 e Antonio 6arlo's Konder
Marcos Busohle, oompa- do executivo e leglslaiiec Reis.

-

nheiro de ehspa' do se. municipais, auelêneias Nova visita está pro
Antonio Oarlos, o ex go- Bssalil que se es}-9nderam gramada para o nosso

vernador Ivo Sil'eira, o até as primeiras horas da município quando. então,
senador Lenoir Vargas madrugada, com r e a I as classes sociais [aragua-

.,___ Ferreira, o suplente de ,aproveitamento, fortals- enSBS poderão tributar ali .

senador e ex-prefeito de cendo e unindo o parti homenagens ao ilustre
São Bento do Sul Otair do governilJta neste mu- futuro governador do
Becker, o deputado fede- níeípio. Estado de §;lnb Oatari-
r al Pedro Oolln, os de- Na oportunidade usa na.

No dia 27 de Julho de
1974, às 12 horas, reali
zou-se nos salões do Res
tauraute Itajara, o almo
ço de confraternização,
da 2 a Oonvencão Nacio
nal de Assislentes Téo
nicos da Elatromotores
Jaraguã S A - Ao Atá
compareoeram os .. direto
res da empresa, o Oon
selho Fiscal, .o Prefeito
Municipal sr. Eugenio
Strebe e o presidente da
Câmara Municipal, - sr.

José Carlos Neves e Oll

representantas da imprsn- treguss certificados de
Sll escrita 8 falada, nas', freqüência e brindes, Ia
pessoas dos sra. Ferdi- zando-se ouvir o diretor
nando Piske, represen- presidente da empresa.
taute de A Notícia de sr. Eggon- João da Silva,
Joíneille, Olemeneesu do o diretor de marqueting
Amaral e Silva, repressn- sr. Vicente Doníuí, o di
tante do Jornal de Join- reter administrativo, dr.
ville, U'do Leal, da Gase- Gert Edgar Baumer, O

ta de Jaràguá do Sul, nosso diretor. em 'Dome
Eugênio Vitor Schmöokel. da imprensa, o Prefeito
diretor do "Oorreio do Eugenio Strebe e o Pre'
Povo" e o IIr. Giovanni de' sídente da Câmara José
Lima, diretor da Rádio Oarloe Neves, além do
JarBguá. represelll\ante dos Oon-
Na ceaaíão foram en 'encionais.

Indústríe Jaraguaense faz doação de
Instrumentos Musicais ao Grupo
Escolar modelo -de Jaraguá do Sul

Premio�Parker de
-

Jornalismo Estudantil
,

Rua José Antonio Ooe
lho, 86 -Vila Mariana -
CEP 04011 - São Paulo
- Capital.
Oe premios são os se

guintes: 1 o e-s. 4.000,00
para c o I e g i a I e Or$
5.000,00, para Ilniv,&rsitá�
rio!>; 2 o ,premio de Cr$
2.500,00 e Cr$ 4 000,60 A

3.lt premio de Cr$ 1500,00
e Cr$ 2.000,00 1'8specti
vamente,' além de 5 men

ções honro�as e diplomai
de participação para to
dos os concorrentes.
A juventude jarsgua

ense que possui alguns
informativos e8�udantill
deveriam participar -do
'concurso, para abocanhar
esses valiosos premios.

para 08 melhores informa
tívos. '

Pode inscrever-se' todo
e qualquer informativo
períõdíco, impresso ou

mímicgrafado, feito por
estudantes e dirigido ao,

publico Belud sntil, sendo
R o m'e n t e considerados
inscritos os informativos
que comprovarem perio
dioidade, através de no

ve exemplares, trêll de
elida edição, que serão
enviados �- Oomissão Jul
gadora.
As insl'riçõas a, 8 tão

abertas-até o dia 16 de
setembro de 1974 e os

trabalhos devem ser en'

viados aos cuidados da
Parker Pen do Brasil,

o Premio Parker ds
Jornalismo Ee:tudsntil é
mais um instrumento que
a Pai ker Pen do Brasil
coloca ã a ísposição dos
Estabelecimentos de En
sino, p'a ra auxiliä-Ios na

- tarefa de estimular o en'

trosamento entrQ seus

olunos para inoentivar
a oomunicaqão entre os

estudantes brasileiros.

.

O sr, Pedro Donini, di
reter da Marisol Indústria
do Vesruério, fez li entrega
de diversos instrumentos
musicais à Prefeitura Mu
nicipal, que por sue vez
0'8 destinará aos' elunes
do Grupo Escolar Muni
cipal A I ban o Kanzler,
considerado como mode
·10 no municfpio, visando
um aumento bastante con

sideravel de sua FanfauiJ

foi motivada pela ajuda
emprestada p�la preteírura
munictpal nll peasoe de
seu ruuler, p�efaii() Eugê
nio Strebe que ordenou a

execução de serviços, -de
terra.plenagem onde li .Ma
riaol Indús ria do Vestuá·
rio prelende implantar den
tro em breve o seu novo
Parque Fabril, aumentan-·
do consideravelmente sua

.linha de produções.

Ao todo foram ad
quiridos 10 1embores,
alguns Bumbos e reptques
Dum vetor de 2,347,20
cruzeiros, e diversos eces

sörjoe e peças de reposí
-ção no- valor �de- 811.i>5-
cruzeiros, perfazendo um

total de .3.158,55 cruzei
ros.

o di·retor da emprêsa,
informou que tal dOllçãoo premio será conce

dido anualmente e divi
de-se em duas categoriaF:
a) - universitários e

,b) - colegial. Em cada
ca tegoria serão atribuí·
dos três premios aos au

� torei de melhor trabalho
publioado e trãs premiol

Bodas deBruno
Voqel.

Obras de cal:çamento de ruas centrais prosse· _OperáriO Padrão

guem' na Cidade c,jvistas .ao seu embelezamento( m:n��f::�i�i:::�o �::::j�:�
ta escolha de meu amigo
de infância Bruno Vogel
para Operário Padrão de
Jar8guá do Sul.

Prata
Amadeu (Alayd. Silva) Mahfud�- No dia

23 de julho de 1974, o distinto eas.al Amadeu (Alayde
Silva) Mahfud completoll o seu jubileu de prata, que
foi IIssinalado com a ,realização -de M�saa na Illreia
Matriz de São �ebl!lstiao e recepção, pela filha Maria
Elisabeth, de pais, parentes .ce ömigos no

.

PlIrque
Agro Pecuário Ministro "João Cleophas". O. sr. Ama·
deu Mahfud é o ::Jrovecto escrivão do Civel de nossa
Comarca e presidente de diversas entidades civis, en,

Ire elas a sociedade que promove a proleção da f,u,.
na.

midt, Gumercindo da Sil
va, Clemenle Barato e

João Marcdllo, num tOIllI
de 7.632.50 m'!.
Após o mês de Novem Digo escolha justa por

bro, o prefeilo 10CIII, pre que, para 'mim pessoal.
tende iniciar o calçamento mente. tal escolha tem
dos metros reslllntantes da um significado todo es

Procópio Gómes de Oli- pechlI: Eis que Bruno
veira (a partir dos dois Vogel, quando lá pelo
cemitérios, católico e pro- aDo de 1937 voltamos
testante) alé fi �onte que - juotos da aula, e fomos
demllnda a Ilha da Figuei· tomar banho no Rio Novo

.

ra em Oorupá e eu estava
prestes a morrer afogado,
me sal'ou .a 'ida - apenas
isto.

çamenlo de diversas ruas

Dum total de 77.429,55 m2,
e o tOlal de ruas calçadas
somente na aluai adminis
tração de EUllenio Strebe
e João Lucio da Costa,
alcança aos 13.352,00 m2,
perfazendo-se um total de
90,781,65 m2 de ruas cal

,

çadas em laraguá do Sul.
No ano de 1973, a pre

feiluro laraguaense execu

tou f-I!abalhos de calçamen
tos das ruas Felipe .sch-

Umll das preocupações
da aluaI administração mu

nicipal iaraguaense é sem

dÚVida alguma, a que se

refere ao maior número d@
ruas centrais calçadas a

paralelepipedos no muni
cfpio, que ,merce de seu,

crescimento, precisa de
embelezar cada vez mais.
Atualmente a rua Rio

Branco, no anel rodoviá
rio, sul da cidade, uma

eqUipe de 6. calceteiros
executa os trllba:hos - de
calçamenlo, que deverão
eSlar conclufd'os. caso não

. hllja falta .de material e a

chuva não atrapolhe em

princfpiOs de Novembro.
-

Sendo assim a rua Rio
Branco, dos seus Õ,mil
719,50 m2, quase 3 mil fo
ram "já calçados. Com li

conclusão de mais esta

melhoria, um aemafarp se

rá colocado no cruzllmeo
Ió desta artéria com a,
Coronel Procópio Oomes
de Oliveirö deVido o in
len"o Irafego de veiculos
que pàssa pelo local.
�egundo levantamento

efeluado pelo setor da
Comprll da municipalidll

. de. as geslões anteriores
executaram obras de cal-

Haus (Carmem Piazera) Breithaupt - Em
ambiente festivo o casal Hans (Carmem Plazera)
Breithaupt viu' passar OI seus 26 tinos de felii consór
cio, transcorrido no dia 30 de julho de 1974, Hdns
Brei(haupt.e dóoa Carmem Phlzera Breilhaupt, são
membros exponencias da &ociedade local, ambos di
refores da empresa Breithaupt S.A. Ind. e Com, de
dicando se aindll ii Sra. Carmem ao serviço de di·
versal enlidodes assistenciais. O distinto casal foi
abençoado 'pelo Rev. Postor Egberto Schwanz, da
fgreia Evangélica LUleranll de Jaragu4 dQ Sul, em

presença de seus dois filhos Bruno, bac,harel em Ad
ministração de Emprêsas e Roberto, IIcadêmico, da
Faculdade de Engenharia, em FlorillAópolis, ,relllizlID.
do �e, em seg,uida, recepção social na Soci�dade lu
veOlos em ja,ntar que contou 360 talheres. Fáto raro

a aconlecer foi o de terem testemunhodos 08 6tos reH
gi-osos os pais do casal de prata, nas pessoas de
Arthur (Erna) Breilhaupt e Afonso CBlisabeth) Piazera.
Durante a ceremônil! relilliosa o Coro da Igrejll Evan
gélica canlou selecionadas ·canções apropriadas à oca
sião.

Empresas de Jaraguá do Sul formam

pessoar para ,cursos de T.W.I. Portanto, se não teria
havido um Bruno Vogel,
que de desde cedo já
demonstrava 8S suas ex-

cepcionais qualidades,·
eu não mas estaria vivo,
fato que para a comh;.'
são qu,e Q escolheu para
Operário Padrão não po
deria c?nta,:_ ponto8\ mas
para mIm sIm ••..

Meus parâbén8 amigo
Bruno, e mais uma vez,

-

o meu muito .obrigado.
Cbrupá, 26 de Julho

de 1974

Alvim Seider

Os .-cursos terão li du·
ração de duas I!_emanas e

Be prolongarão até o dill
9 de agosto, nos horários
seguintesl das 9 as 12 e

dlls 14 as 17,30 horas.
Desta maneirà .

4 illdúslri
ais jaragull.eDses se preocu
param com· o lIprimora
menta de 8�US colaborado
res formando'os como

iostrulores de-----1'.WJ.l'tan·
de valill para o bom lIn

damento dos trabalhos
desenvolvidos por· uma
empresa, sempre crescente.

Com a participação de
colaboradoaes da Kohl
baéh elementos, Metlllur
gica Wiest 2, Estofados
Mannes -�, e Indústria
Texlil larila de Ilapocuzi,
Dho 3, tendo cotrJo, local

dependências da primeira
indústria, os

- professoreI)
Paulo dos Reis e ClaudiO
José da Costa, do SeDai,
estão lIIiDistr�Ado cursos

de formação de instruto·
-res de T W.I. em Iodas as

suas fasea,

"Correio do Povo", sente-sr honrado em poder"
cumprimentar os. disUntos cilsaia de prata. formulllndo

.

\1otos pela sua constaol. felicidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORRffO DO' -POVO,"
1-

caCMF 84:486.1591/001', "

• 197.4 •

Diret�r '.
_

EUl[ênio Vitor Schmöckel j
\ .

ASSINATURA:
Anual " • • CrS 25,00
Semestre " CrI 18,00
Avulso • ,. • • Cr$' 0,50
.Número at(all.dô. _ Cri O,6.Q

ENDEReÇO:
Caixa POlta 1, 19' -. '

Rua I, n.· 130 - Fone: 2023
J.raguä do ser- S. CatariD�

Aniversários

Fasem anos' 'hoie
_ O sr. Hermílío Ra

mos;
- o er. Fidelis Schio-

chet; .

- o
I Ir. Waldemar

Bruch:
.

-.0 sr. Almiro Gumz;
- o sr. José Herm.-

lo Marchi, industrial;
- o sr. Alfredo Mül

ler.

I
f·

i
I
I

Fazem anos amanhã:

I
II

li
II

- A Ira. Jalil. Tobial
Amódio, Comerciante;
'- o sr. Vitório Laz-

zaris; _

_ 8 Ira. Iracema Mül
ler Cópi;
- o sr. Wigando Voigt;
- o sr. Hilária Schio-

chato _

-' o sr. José M. Jun:
kes'
- ,

.

_ o jovem P�ulo Fer-.
nando, filho de. Yara •

Dr. Sprigmann, 'Estreito-
Flópolis; _. .'.
_ o jovem

_

Aloides
Mannrich

Dia 05
- O JOTem Nivaldo

Luiz Pe_try;-.. _

_ alta, M a r i n a

Sohwartz BOIS;
_ o sr. Alvaro Stin-

ghen ;.... ,PR; ..

., '""' 8 sr8_�Olindina:Lit'a
Oarcia,' em Guaramirim;
- a sra. Catarina, el"

posa do sr. José Ers·
chini·

. ,

Dia 06 'h
-.

•

Registro -:'_Civil
Aurea IIOOell Gribba, ODelai
do Registro CJvn do I. Dis-

,� tr1*Q:lI&'60m�"l'ca ;de-"�r�gu'
do Sul, :Estado de Santa

'" �Catarln., BrallJl.
Fall Saber que oomparece
ra� DP cartório exibindo os
documentos exigidos pela -leí
afIIll de se habWtarem para

oasar-se

edit�í D. 8 560 de 22/7/74
, João SabeI e

Heíga Melcherr
- "'COpili rt-ceb'da do' car
lório de Corupá, neste

:

Bstedo. '

I,

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Gua
ramirim, nesre ESlado,'do
miciHà'dó e residente na

Vila· Lenzí, nesre distrito,
filho de Jacó ôebel e de
Adelinä ôebel, ,

Ela, brasileira. soltelrê,
domesnce, nascida em Co
rupá, nesle Estado, doml
cilillda e residente em' Co
rupá. neste Estado, filha
de Waldemar Melchert e

Luci Eger. '_
EditaI _no 8.561 de 22/7/74

Luiz Ranghelli· e
Genesia Morbis

Cópia recebida do car-

lório de Luiz Alves, nes

te Eatado.

81e, brasileiro, solteiro,
inarcineiro, nascido em
Luiz ALves, neste ESlado,
domiciliado e residente na

Rua lligOilS, nesta cidade,
filho de Pasqual Ranghe
IIi e Ana Ranghetli.

.

Ela, brasileira, solteira,
operária, nasctdi;! em Luiz
Alves, uesie Eslado. de
miciliada e residente. ein
Luiz Alvea, DeS!e Estado,
filha de Alfonso· Morbis e

�aria Morbia,

Edital D. 8562 de 22/7/74

Doei GlIrciá e M,lildea B para que:ehegae ao eo,

Belizárill de J��úa.
'

-, nhecimento crê todos mandel

Ela, brasileira, solteira, passar o presente edital que
será pubHcado pela imprensa

. do lar, nescrde
, . .epl Jara.! e em cartório onde ser'

guá do Sul, domiciliada e afixado durante 15 dias. Se
residente em' Jtlrllguá Es·· alguém 'souber de algúm im

querdõ, aeste dtstrtro.: fi pedlmento cuase-o para 08

lha de Geraldtne Eleüte- ,fins legais.
'

rio e Dolores Camilo AUREA MüLLER
'Eleutério. ODclal

'� Ele, brastle rio, solrelro,
torneiro, nascido em Iara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Iaregué Es·
querdo, neste dtsrruo, fi·
lho de Mathias Panstein e

Alvina Bortolini Panslein.

Ela, brasileira, solteira,
nascida im Ilajai, neste
Estado, domlcílteda e re
sidente na Vila Lenzl, nes
Ie dis'trito. filha de José
Vicenle Fernandes e 'Ca
larina da·Cunna Fernan
des.

Edilal n. 8567 de llO/7174
Mario Rosa e

Lisele Veloso
Ele, brasileiro, 8oJleiro,

lecelão, nascido em Jara
guá do Sul, ..domiciliado e

residenle em Vila Lenzi,
nesle distrilo, filho de
Jqrqãô Rosa e Alice Ro.
Sll. "

:;- �Ia, bra.sileira, solteira,
industriaria, nascidll -

em

Jaraguá do Sul, domici
Iillda e residenle em Vila
Le�zi, nesle distrilo, filha
de Julia Veloso.

�Ie; brasileiro, solteiro,
operário. nascido em Gar
cia, nesle Estado, domi
('iliado e residente em la
raguá ,Esq':ler�o, nesle dia..,
trilo fílho" de Pedro 'Mlil-

·:.tMPRrSÁRIOS� ·,tUR.ISIAS
I .

Il VARIG filente·se honrada pelo q\:1e pode fazer pelos' seus ne·

g,ÓCiOB' e passeios. VARIG' e,8.,tá preserite em'" toda' 'parte 'do
�undo, be9-eficie·se dôs.· seús áerviçö�.. '� ....,.) "

Peça Informações a VARIG ,,,:,,,,,,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122/1,30. __. Foóe 2023
Jaraguá do Sul - SC , , \

VARIG V ARIG VARIG
I

Esquerdo, nesre dtstrtte, . ctdede.. Irlho de Leodero
filho de: AI�iDo DillS e Rfl)ei!,o' e de Paulll Kleio
Maria Dias. ,?ibeiro.-
Ela, brasileira, .solleira, '

Elli brestletra solteirado lar, nesctda em 'Iara- '1" d
. 't'ó .

'

•

d <QUI' .. ...,· II' d.l·, .. ,o!,.lIUXI Ii\lr" � eJcrJ no, nas-
gu� o..., ; -uO",IC '� -a- ..

-

�êidã ém 'Jârllguá do Sul,residente .em la�ag�a E� . dpmiçi.lia�o, e residente emquerdo, nesle. dlstrlto, Il- Barra do Rio Cerro, neslha �e Francls.co RI.beTro re dtstruo filha de Octavio
e Jul!a Eleurerlo dosôea. Bardin e Selma Gross-
tos, k.lags� ßerdtn.
Edttal n. 8.663' de"24/7/7i4
Newton Marcos-Pielruza e

- Edlrél D. 8566 de 29/7/74
Anll Cetertna Guesser Marcos Panslein e

Vald-a Catarina Fernandes

Inslrumenlqs p/ Fanfarras: Bombos - Tambores - Pralos e Cornetas
Parti Músicos Profissionais forneço lambém Instrumento. Esb:an
geHos: Viol;nos,.,FI'aulas e Clarinetas. ripo «Boehm», DIstons. rrombônes

Saxofones, ;bem como Bocais e BoqUilhas eSlr�ngeiras•.
'

.

" - Para mal�res Informações, consultem a

flPEOICAO" 'iYRAi, "uSléAl BE . PAULO lOBS
. RUli Jor.ge Lacerdd. 242 -

. CaixlI' D081aJ/39 .,

.'--,

São Bento· do Sul' _.i.:·Santa Catarina

·S&.BArDO. 0._ 08-08-74'

: Ele, brasileiro, solteiro,
induslriario, nascido em

Cuririba 'Paraná, domicilia
do e residente na Rua Cel,
Procópio Gomes." nesta

. cidade, filho de Waldyr
Pletruza ê Adelioa Mano
Pietruza. '.

Ela, brasileira, eolrelra,
do lar, nascida em Gua
rerntrlm, nesre Estedo, do
miciliada e residenle ua
Rua CeI. Procópio Gomes,
nesta cidade, filha de José
Berloldo Gesser· e Mer
ceda Gonçalves ·Gesser.
Bdilal n. 8.564 de 26/7/74
José Rogerio Ramos e

Terezinha da Silva

Ele; brasileiro, solteiro,
soldador, nascido em Brus
que, neste, Estado; domi�
ciliado e residenle na Rua
Jo�éTeodoro Ribeiro, nesla
cidade, filho de Joao de
Castro Ramos e Ruth Ra-
mos ,

Ela, brasileira, solteirfl,
industriaria. nascida em

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residenle na Rua lo
sé �rnendoerfer, nesta
cidade, filha. de Jitcob da
Silva e Nair Sanson d.
Silva.

Edital n. 8.M5 de 29/7/74
FJavio Ribeiro e

Osmarina Bardin -

Ele, brasileiro', solteiro,
industrillrio, nascido em

Jara2"u6 do Sul, domicilia-,
do e residente nll Rua Jo
sê T(!odoro Ribeiro; �'5Ia

Edital n, 8.568 de 30/7/74
.

Sebasliiío Garcia e

Adelina Eleulerib

- O sr. Victor- Bauer,
Indu8trial;
.

_ o 8r. Moaoor Dun-
kel'; . - :.. I»

..
! _' II sra. Terezinha -�=;I==--�=====*========================"'
Zapella 80ares:
, - a� sra, loês, esposa
do sr. Erwino 'Esteinert;
f - o sr. -Artil�i:uJ tpic.;
Goli; ,

'

I - a sra. MUda, espo
Ia do sr. Germano Beb.'

.
rena Jr.;
I
_ o ar. Osmar, ,.Gadot

ti, em Curitiba.
'

Dia 07·
- A sra, Laura, espo

ia do sr. Henrigue -Hafe
maDn;

'.

_.

.

,

.::_ alrta. Màrina "110-
reira; .' .'

I
- o jovem José Stei

lein Neto, em Jaraguazi-.
�ho;
; -. srta. 'Mércia Dö

fing'
.

-

.,.
--'. Ilardto' ·'yitrcello

Mcreppa.
_,

Amauri Dia!' e

lolauda Ribeiro
"

Ble, brasileiro, solteiro,
_.operlÍrio, nascido em. Ja
raguá do Sul, domic!liado
II resldeDt(t em Jaraguá

Viage
,_,

l)ia 08
1 _. A sra�,Maria>Mada·- _:
leua Vasel;

,

4, - o sr. Wa1t:r'cBm-rer:'" < ç

•� - o 8r. Hermes Kuc-
J-enbecker.

-

l'

."

'lllBl S �r lUlIDlll e II11 t o §
'l ....

.. .' ,} i "', :1
em geral;' especi'almenle ,; ,. .."

_

Gaita e Acordeões '

Camplelo sortimento com"8' â 120 baixos
·B,andone·oD' 0J�

Planos: .Fritz DQbbert..
-

Grande Variedade oe .m,ödel'os
, '

Harmônios céBoh'n» i"..

ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
, .: :Guitaras e Amplificadores'

.

Instrumenfos parll Orquestras. Bandas e
, Conjuntos Modernos:

Violinos - VIOlões. - Bôndolins �r ßànjos
Flautas - ClaririelÍls - Pistons - Saxofones
Trombones -' Baixos' e Baterras' completlls
Pandeiros - Chõcalhcls ..,.. Maracas e Afuchês

Métodos - Cordas e Dalheills

,. ,
,�

Qia 09
- A .ra. Dota NeitzeI., -li;;;;iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;';;iliÍiiiiiilii__iiiiiiiiiii.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii__iííiiiII__-iii-_·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

'·.1

.

NASCIM:ENTOS
Dia 01 de julho

Pereío Carlos, filho de Samir (Leonír Maria.) Toma)
leUi ;

, _ I ',�,
_

l _ ,

,: D!a Iii..' "'..'
, . ',' <

, "-
Gilberto Jarbas, filho de Nelson (TeofiIä Pawlak)
Prownckí

Dia 14
Nerobe, filha de Daniel (Rovenilda Weine) Meldola

Dia 16
Mauro Luciano, filho de José Floriano (Luzia Bea
triz Martin) Pellease
Sérgio, filho de Bernardo '(Lídia FU8i) Stenger
Ocimar Moreira, filho de Osvaldo Kavekioly (Elsa
Marta Moreira) Martins

Dia 17
Gerson; filho de Edmundo (Anita Fischer) Müller
RO!langela, filha de Waldemiro (Agata 'Krutscb) Ri.
chert \

Marcia, filha de Osmar (Maria de Lourdes Cechl·
lera) Dutrb

Dia 18
Geso, filho de Valmor (Cecilia) Floriano
Marcio Roberto, filho de Alfrede (Veraodá) Werner
eatia Cristina, filba de Manoel (Mafalda) Rodrigues

Dia 19.
Alirian8, filha de Adriano (H,elana Kazarowski) Ni·
�olodelli

,-
-..

Dia 20
Alex8ndra,�filha de Joni (Leonice Terezinha Dutra)
de Souza .

'

Dia 22 . "

.

,

Edlon' J.rge, filho, .,de Jorge (Leont-ina) Dalsoquio;> - • .• - .

� ,. ,

Dia 24 _.,

Adilson, filho de Vicente \ Antonio (RosB Mistica)
Weiter

Dia 25
Rosane, filha de Onorio (Anete Adam) Roux

Dia 26
Patricia Raquel, filha de .Alceu (Lucy Maria) de Si
ma8

Rogério, filho de Aatonio (Maria Vilma, da Rocha)
Fos8ile
Adilson, filho de Aurelino (Amelia) Kreutzfeld
Aldete; filha tie Arno (Alida Bloedorn) Marquardt

Dia 27 -

Marcia, filha ':'de Alfonso' (Usa Manske) Müller
Dia 29

_

Andreia Aparecida, filha de JQiÍo (Altair Sebastiíl
na) OUari

Dia 30
Cristiane Denise, filba . de Ir·ineu (Francisca Ur- '

l>rainski) Dallmann , _ ,

Gilmar, filho de Gerei (Dorotéia), Ct1rdoso
"
I' "9s .c!lmp:r!lÍl�rl�o� d,e�t�!()Jh9t , c ..

FALEC-IMENTOS
Notici9mos com pesar o falecimento das se-

guintes pessoas: ,

'Dia 20 de Julho
Anna' Maa88 Arndt, nesta cidade, com 78 anos
Ge80 Floriano, nests cidad@, com dois dias •

Margarida ,Gonçªlves Ramo8, nesta cidade, com 87
anes

Dia �3
Alfonso'Drews, nesta cidade, com 42 anofll
.

Dia 24
Germano Krueger, nesta cidade, com 72 anos

Dia 26
tAilton Ce�ar Holler, l!esta cidade, com 02 mese8
"

'Dia 28 ,.
" ':

João Leandro; n,e(!lta, cidade, com 29 an08 �
\ Dis 29 .' .

.lussara 'Ventura, nesta cidade; com 10 ano.

Dia·30
Carl08 GOtldke, ne8ta cid8de, oom �3 8'nos.,· ;

"CORREIO DO FOVO" apresenta aos enlutàdos
..

8U8S condolência8.

Ir

/

-Vende.se,
"Correio, dô' Povo" _Uma_caslI d� mattr,ial �

.

lerreno e demais benfeilo,
>

"ul_Il Jornal L.,." 'tia',.
-

',-- "" <I, -' i
. .' I

a Serviçê.do P.ovo. ". '1,. Ver,e;fmfàr ii RuiS JOintviJIe, 1649.� ,1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO 'DO POVO SABADO 03-08-74 PAGINA 3

Alberto Bauer S.A. Indústria e Comércio
OGCMF n.O 84 429.836/0001 .

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas.

Temos a satisfaçAo de submeter à aprecíação de V•. S.Ba o Balanço
Geral, Demoustração da Conta de Lucros e Perdas 8 o Parecer do Conselho
Fiscal, relatívos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1973, confor
me preceitua díspostttvos lt'gais e estatutários.

Através o exame dêlses documentos poderão Os senbores acionistas
formar um [utzo exato sõbre o movimento dos negócios desta sooiedade e

lua correspondeute situação eeouõmíca-ftnsnceíra.
Colocando-nos desde já a inteira disposição dos senhores acíonístae,

para quaisquer eeelareetmentos julgados necessários, visto termos o prazer
de pormenorizar tudo quanto nos for solicitado.

Jaraguá do Sul (SG), 27 de março de 1974

Alberto Bauer - Dir. Presidente,
CPF D.O 004358059

Alidor Bauer - Dir. Comercial,
OPF- n.O 103953.269

de Dezembro de 1973.Balanço Geral. EDcer�ado em 31
ATIVO

Disponível
Caixa e Bsneoa
Imobilizado

Máquinas e Pertences, Móveis e Utenstllos, l!Dóveis.
Oonstr, e Benfeitoria., Fmal Oonstruçõ.s (Itajtif), 'Pi

.. líal Sio Bento do Sul. Veículos e Acessórios,
Ativo Imobilizado Cta. Reav.

Realizável a Curto Prazo
Inventário(!
Inventärío Almoxarifado

Realizável a Longo Prazo
Ota, Reserva Pendentes. Depósitos pl' obrg, Trab,
Fundesc, Bmbraer, Inveetímenstos, Sudepe, Sudam,
BNDE, Suäen-, Decreto Leí 157, Partíolpaçõea, Cau

ções, übrig Eletrobrás Adicional 1474, 'I'exa Melhora-
.

mento Lei 89/83 Adicional Lei 4154, Adicional Lei

4069/62
Conta de Compensaçê.o

Ações em Canção

.o-s. 153.377,04

248.421.1:19
240.960.4.t 489382,33

4584'U.23
3856,16 462.280,39

119.879Ji8

40.00
1.224.959.34

PASSIVO
Não Exigível

Capital Social
Filial Hajaf - Oonta capiial
Fundo de Reserva Legal, Fundo de Reserva Esp.ec�al.
Fdo. Esp. Aumento Capital 14357, Fundo de DepreCIa
ção. Fito. Depree Cta. reavaliaçao Fundo de Reserva
Fdo Ind. Trabalhista

Exigível a Curto Prazo
Prev. ljocial a Recolher, Titulos à Pagar, Contas à

Pagar, Dividendos, Imp Retido na �onte, Oontas Cor-

rentes
.

Conta de Compensaç�o
('aução da Diretoria.

.

859990,00
10.00

760.854,62 1,120854,62

104.064,72

40.00
1 224.959.ii4

. Demonstração da Conta "Lucros e Perdas", Encerrada
em l1 de Dezembro dei1973.

CONTAS

Inventário
Vandas A Vista .

Inventário almltxarifado
Dividendos Auferidos
Descontos Auferidos
Inventário

.

Inventário almoxarifado
Café Crú
PreYidêncie Social
Salário Familia
Descont08 Dispendidos
Juros Dispendidos
Lucros e Perdas
P.I.S.
P.l.N.
Proterra
Despesas G�rais
Fundo de Depreciação
Fundo de Re8�rva

DÉBITO CRÉDITO
4584l!4,23

4.445.464,05
3.856,16

1.64
935.26

128 331,37
3258,00

3.644714.20
22.055,53
3.209,29

82.326.22
89,34

13115.62
22656.80
3.08500
2.057.00

625457.73
24916.36

333409.4R
Or$ .....;;4.;.;.9.;.;08;..;.6;;.;;8�1 . ..;;.3...4 _4;..;9;.;.0.;.8'.;.68...1...,3:-4

Jaraguá do Sul (SC), 31 de dezembro de 1975

Alberto Bauer-Dir .. Pretlidente.
OPF n.O 004.358059

Eugenio Vitor Schm�ckt'}
CRG SO 1605 - DEO - 51.083
Alidor Bauer -.Dir. Comercial

.

CPF n.O WS 953 269

Parecer do Conselho Fiscal
Os absixo assinados membros Jo Conselho Fiecal da firma Alberto

Bauer S.A. lad" .. rom. tendo examinado detidamente Oll livrol e document08

'que. compõe ai peças do balanço encerrado em 31 de dezembro. de 1973, en
contrando tudo em perfeita ordem, são d� parecer. q�e o� referidos atos de

vem ser aprovados na próxima Assembléia Geral ÜI·dlDárI8.

Jaraguá do Sul (SC), 27 de março de 1974.
Alberto Maiochi
Willy Mahn}[e

Bertoldo Klitzke

Por que casar
na Igreja?
Muitos jovens questio

nam o calamento reli
gioso. Acham que é uma

palhaeaâa. Puro ato so

cial. 11: algo a s@r realí
zado só porque a mie e

08 parentes fazem ques
tão.

NÓA dois. antes do ea-.

semento, também OÓI
perguntamos ilso. Seria
o nosso casamento re

ligtoso apena� uma re

presentaçãc teatral? Des
cobrimos que a resposta
esta"'l1 não no padre ou
na igrf'js, mas

. em. OÓII
mesmos. Coneluímos que
dependeria de nós fa,Zer
deite casamento uma

palhaçada ou um ato
eristão. Nós nos eenscí-
8ntizamos que se para
nós o erísttanísmo é im

portante e algo ioterior,
caberia a nós planejar e

preparar uma celebra
ção matrimonial. Foi o

que fizemos. Nós dois
tínhamos muito em co.

mum. Havia um sentido
profundo na nossa bus
ca de viver a dois. En
carávamos o casamento
como um ideal de amor

a ser concretizado no
nosso día- a-dia. Percebe
mos que o "sacramento"
Ou matrtmônío são con

sistia só na celebração
na igrejl, mas que aqui
lo I'\fS apenas a confir
mação do 00Sl10 amor.

Era apenas o passo Iní-
. eíal. O sacramento mes-.

mo seria realizado por
nós Se, como dizem os

padres, o sacramento é
sinal, precisa de fato ser

sÍnal de algo Mncre

to. Para nÓil o matrimÔ
nio como sacramento
einal seria a nOlla vida
em comum. Se nós eoo

seguissemos ser sinal
aos outros, estariamos
vivendo o noSlo sacra

mento,

Uma Td2i que chega.
.

moa a este sentido 80-

mum, nós nOI s"ntamos
e colocamos eatas idé
ia8 no papel " com o au

xHio de um padre ami
go preparam08 a_ ceIe·
bração do ßlISSa casamen

to. Chegamoa a mimeo·
grafar isto e no dia
do casamento distribufmos
um folheto aos nOlla08

oonvidadol como a nOI-

1& mensagem • o DOSIO
sentido cristão do C88a·

mento.

Durante 8 celebração
todos ·participaram. Hou
ve um rilmo de partici
pação entre noivol, pa.
lire padrinhos e povo. A
músioa serviu para inte.
riorizar a mtnsagem.
Nussos amigoI nos cum

primentavam depois di
zendo: "Foi um C8S8-

mento dtltlrl'lote". Senti
mos que não tinhb sido
apenaI! um ato 80cial.· A
comunidade presente de
fHto participou. e foi uma
ct'lebração e nio uma

cerimônia.

Quem não quiser f8-
z�r do seU caSAmento
um I'hqw social que Ia
Çli o que fizemos. Não
é coisa do outro mundo.
B88ta .sentar e. e COIl·

vt'rsar com o padre ou

algum ministro da pda
vra d8 11U8 comunidade.
Para quem quiser esta·
mos dispost"1 a eoviar
umá cópia da nOllla c.·

ItjbrlloAo matrimonial.
8uely 8 08rlol

Informativo· ACARESC
Produzir. •• Mas a Que Preços

ERU o Iur o 110 Brandio
Coordenador Crédita Rural di leARESt

Em marvo de 1973 o agricultor pagna OrS
900,00 por uma tonelada de .uperfoafato-triplo. Em
marçe de 1974 esse mesmo adubo passou a custar

O, $ 2.500.00, em julho de 1974 saltou para Or$
3.500,00 a tonelada.

Foram estes es Indices de aumento:

Época índice
MarQo de 11173
MarQo de 1974
Junho de 1974

100
272
388

. De marQo a Junho do corrente ano • tonelada
fio fertilizante te.e um acréscimo de 40% (Or$
-t 000,00 a mais por tonelada). Mas a ooi.a não pa
rou por af: A alta continua, também com relação a

outros insumos. A ração para gado leiteiro, em Flo
rtauõpolis, t&Ve CI seguinte aumento num breve pe
ríodo de 30 di.. :

1974

11 da maio
27 d8 maio
11 de Junho

Kg -

100
100
100

Valor

o-s 80.00
Ort 81.00
Or$ 87,4:0

Oom aumentos 8emanaip, não hi politica de de
senvohim'3nto egri\lolll que P08S! ter resultados po
siti,os. Toda mensagem de estímulos l produQio se

torna fã, quando não .e pode apresentar resultados
econômicos compenladores ao produtor•.

Sempre que o preQo de dete.rminsdo produto
paBsa a ooilar com tendência a alta exagerllda, a

iDquiE'tJlQão e insegurançe levam o pânlce ao setor

produtieo.
.

O produtor com medo de il1vAstir e eontre ír

dividas, tende trocar a t�cnica pela rotina, procu
rando proteger-Is de posilfveis prejuízos. E. pro
,avelmenle••er' o que vai seontecer, se medidu

ohjetius Dão forem POilU em prätíoa para estabe
liz�r os preqol dOI insumos modernca.

O engenheiro agrônomo, como' agente de mu

danQu teenologtoae, ao preconizar uma nou técnica,
prooura sempre mostrar que a mudanea trarA maio
res níveil de rentabllíuaue ao empresârlo, é claro,
pois caso- eontrãrío, uria uma prätica anti eoonôml
ea. No entanto Dio e posshel tomar esta . posíção
no momento atual. oom o meroado de insumos tu

multuado. Oomo garantir ao produtor que o valor
da safra a ser colhide, irA cobrir Oll gIstos com a

produQão?
A alta desordenada nos preQo!l de fertilizantes;

calcario, mAquinas agrícolas, sementes, etc, só po
derá tumultuar o proee8ll0 produti.o nacional, crian·
do um dalloso clima de inoertez8ll.

A alta qUll �ém ocorrendo nos chamados "insu
mOl modernos" colocarA nOS80S empresArios em si·

tuaQãdt desvantajosa em relação 8 outros plíse!'. Oom
costos de producão onerOS08 não .poderemos compe
tir no mercado exttlrno.

A altas custos de produção resultam em pro
dutos gravosos. É o caBO da Boja. por exemplo, cu

jo custo de produção, onerado pela aIta dOI!: fertili
zantes, deixoo de ler um bom negóoio para o pre
dutor.

Só se oonsegue bona rendimentos I rentabili
dade econOmica. tecnificando e racionalizando a pro
dUQão. uBSndo·l. oorretivos 8 fertilizantel em dosei

certas, indicada pela analize química do solo, mas o

prello do calcário ti do adubo não pode subir iode
finidameote, se o preço dos produto!l agrioolas pa

g08 pelos ag.rioultorls não acompanhar a ourva dos
aorésoimos .erificado. nos preçol dOll fatoreI d.

produQão. o resultado serA aoti eoonômico (lei dOI

rendimCilntol decrescentes). .

O aumento da produção e prOdutividade não
se oonlegue com manugeos' lidcu, pois depende de

uma série de fatorei que se integram dispoOlbilida'
de de' reOur!!os, capacidade empresarial, facilidade
em obter crédito. preQõR dos insumos ti os fatofes

respons'veis por elJ"ta, distãcia ao centro consumi'
dor, transporte, armaoezamento. c�pilarid.de da re

de bancAria. juros, etc. Nenhum programa de tecni

ficaQão da agropecuária"poderá ter sucesso. oaso não

estabili.ze, urgentemente� 08 preQos dos insumos
df.lBtinad08 8 produQão.

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIUBILIDADE - SEGUROS

S(1b a direçl\o do economista @ contador:

Eugênio Vitor Scbmöck�l
CPF 0041154229

Rua t (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 2023 - Cx. Postal, 19

Jaragui do Sul Santa Catarina

Recuraol flscals e admlnistrativol - ContabWdlde
Serviço de marca. e patentes � fotucópla.

Legtllaçlo trabalhtst& e INPS - Seguros em ler.t
Serviços a6reol Varljt

Desde 1944 .. lIervlço do progresIlo de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaragüá do_· Sul

Walrer Kumschltes, requer licença pare eonstrutr
uma cerca de leia em frente sua propriedade, Ivo Le-

. nilo Schmidl, requt'r vistoriá e höbile-ae. Maria dos
N.scimenlo Chiodini, requer licença para demolição
de uma casa residencial de madeira. Valmiro Manoel ,.Art 2.0 E8�e decreto entrari em .igor na data

MeJo, requer licença para consfruir uma casa reaiden- de lua publicação, revog8das aa dispoai9õea em con-

cia!. Simão Mannu, requer licença para cOD.fruir uma tririo.
P f

casa residencial. Ivo Raduenz requer licença para cons- Palácio- da re eitufll Munioipal de J8ugoá do
Sul, aos 29 dias do mês de Julho de 1974

truir uma casa residencial. Lolério Fernando Fendrich, Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
requer licença para. fazer uma reforma em sua casa______ O d 'et f' re' . d' bl' dresidencial. Oacira' M ... Silvano, requer' licença para �rell8l?te ec' o ?I ,listra o � pu. 108. o , ..Jornalistas Agredidos _ Local-Santo
eonSlruir uma cua residencial Anlônio Furei, requer nAe8t� Dlu.tons de Ex,?edlente, Eduoaçao e AUIS André - S. Paulo-Vitim8l-Roberto Lop.1I .e Waldecy
visloria e habile se. José Vieira, requer vialoria e ha- tenOJa SOCIal, aOB 29 dlaB do mês .de JUlhO) de .1974, Vel"delho-Jornal-Gorreio Metropolitano.

-

FerrabráB
bile-se. José Oerelli, requer liceDça para fazer um .11' WlIl.demJro Barte ,- Dlr,etor Salvador BUli saldado da PM, que o.• ameaçou de
menfo DOS fundol de sua residencia. Germano Kohls, morte ·0880' publicas8em o fato (G 29 6). .

requer 'Iicençi pina reformar o raDcho de madeira.

O AI
-

5 .

Multa Cambial - de 100% - O jujz Aldir
Pedro da CosIa, requer licença para eonslruir um ra·n-. 5' "mQ"5,"m ,Guimarle8 Palsarinho (5.- Vara Federal) dela hum-
cho de mlldeira. Olimpio Baruffi, requer vi.- � � � t d' I t RtF'

.

MiM d
lorilr e habile· se. Julilno Zingheli.i, requer li.

ou o ,1P oma a ena ° IrmlDO a a en onça.

cença para conslruir, uina casa residencial. Moacir Ja Frana'1-5"'0 do Sul T. Federal de Recursos - Vai sgora de·
sé Ropelalfo, requer licença para conslruir uma caal W. .

oidir a eompetência sobre ação contra a Petrobrá.
resideDcilil. Werner Schusler, requer vilforia e habil� moyida por B.P. Exploratioa Cepo (Libia) Ltd. sedia-
se. Berlholdo Gumz. requer visloria e habile-si. Arl- Arnoldo ALEXANDRE da em Londres, e Neh'lOll Buoker Hunt: cabe a 14.-
wig Weber, requer licença para cODstruir uma coaa / • Vara Civil ou ou â 1 - Vara Federal impe.ir o de-
residencial. Ademir BerloH, requer licença plirl eona-

I l!: certo que determinar a chegada dOI!! primei· .embarque da petróle� libioa no BrsBil?
Iruir uma casa residencial. Harry Butzke, requer licen- roa alemães em S. Francil!lco do Sul é impossível Governador de Peso _ Trata 88 de Au-

�ha. parqaucor nl�cfrUniçraUpmaaraccaos�s�erSu;dreunmCaiacl.ay�crfosr id�eDmcta,rl· yDÍeazs, 8aaqbU�,mUOms qg��peomd!'���frl��:i�i:�!ae�� prlfee.!�� reliano ChaveB-futuro governador de Mina8, que é
... I, re e I e ao, ,,"u e... •

desportil'lta, campelo, (na juventude) de levantamenAfonso Berlolini, requer visforia e habile-se. Brich nha, ai quais recebiam, periódicamenle, ,allsist6n- .

Illner, requer licença par. conSlruir uma casa residen- oia �8piritu81 do pastor Holze!.
to de peso, 8 pratica boje, gináatiGa.

cia!.
Mal liest. ario em que o Sul comemora o sei.

Santa Catarina '- Flamarion Mosui, pelo JB. de
C e r tj f i que -. e quioenteaário da imigraçllo alem', São Francisco 30-6-r�ferindo-•• a Millilo Portela, na lua coluna;

do Sul honra e enaltece a obra gigantesca que
diz que Colombo SaHea Dio ficou muito content8

OB alemAeI produziram
.

em lermos de progres8o
com It Boluçio encontrada, a exemplo de váriol

para o BralH, tendo como Beu mandatário um bis. outro. Governadores.
Deto de alemlo. Quere,mol noa referir à figllra sim-
pAties do jovem, dinâmico e culto prefeito José
Schmidt.

. Dezenal de lam1lias de origem alemi se radi·
oaram em S. Francisco do Sul pr8stando à comu·
nidade a maia expre8siva contribuição nOB diferen
te••et(�rel de atividade. A participfoçAo de todol
na evoluçãt:> histórica francisquense li. reflete na

relação onomálltica que organizam08 para dizer da
importAncia que lodos repre8entam no quadro evo·

lutivo da Doala comuoidllde .

Pedimo, perdão se houver neBte trabalho al
guma comis.io. Esta, conre.�amos, não correspon·
derá ao n0810 desejo de a todos honrar. Todos me
rec.m uma menção honrosa.

Requerimentos Despachados pelo Senhor
,
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul

Conoeda-se
Ingoberto Konnel, requer Alvar' de Licença para eata

belecer-se como Representante Comercial Autônomo. Lom.
Fröhlich Machado, requer Alvar' de licença e 10caHzaçlo para
eatabelecer-se com pensão, Bettoní & Karsten Ltda, requer li
cença para estabelecer-se com o ramo de e�traçlo de areia,
pedras e barro para conltruçlo. Bernardo Francener, requer
licença para. eltabelece.,.·ae oomo Repreaentante Comercial
Autônomo. Joaé Sebaatllo Karner, requer licença para estabele
eer-se como Representante ComerCial"Autônomo Mariano No
vack, requee Hcença para estabeleoer-Ie como Pedreiro Autô·
nomo. Adfl Calomeno, requer Alvará de Licença para Exercer
aa atividadel de Engenheiro Civil. Paulo Medeirol, requer li
cença para estabelecer-Ie com a atividade de Agente Autô
nomo'de Inveltimento, junto ao BESC.

Averba-se a Baixa
Joio Deatelam, tendo encerrado auaa atlvidadel com o

ramo d,e Hotel requer baixa doa ImPOltOI.

, Indeferido
Lauro KilUer, requer Ucença para OODBtrulr ams cala

rel'denelal cito a Rua 25 .de julho I/n.o

Ao Diretor do D,F. fornecer declaração
baseado nos documentos apresentados.
Albano Lemke, requer por certldlo Ie o requerente

eltá exercendo atlvidadea rur�a nelte Munlelpio.
JaraguA do Sul,19 de julho de 1974.

A vista. da Informação como Requer

Alfonso LeslmaDn, requer uma cerlidão nellativa.
lngoberlo Konell, requer oma certidão nei'lIllva. New
100 Anrônio Pereira, requer uma cerlidão da baixa de
au. atividades. Maria Hruschka Rubini� requer per çer
lidão que acha u eallibelrtcida éomo Cosfureira Au ô
DOma. Lhlio Lopea, requer uma certidão da baixa de

, suas alividades. Irineu Wendorf, requer por certidão ai
o req!Jerenle acha se cadaslrado nesl. Prefeilura, Ma
rino Sldanl, requer uma cerlldão da consfruçio BoDa
Com. Ileprea. LIda, requer uma certidão lIelllJtiva Wil·
san Antônio Rebelo, requer por cerlidão si o requeren
Ie é ou não devedor _

a F�zenda Municipal. Blelfomo
lores JaraguIÍ SIA, réquer por ccrfi�io si o requerenfe
I Oll não devedora II Fazenda MuniclpliL Pedro Ora
bowski, requer uma cerlidã.o de conalruçio. Ingo Lux,
requer, uma cerlidão de consfr.- Horst e LiJian A. �I.in,
requerem uma certidão ner.tiva. Adolfo. Sleinerf, re-.

quer uma cerlidão d. sepullamenfo da Sra. Ema Krü
ger. Alvino Schmauch, requer por cerlldão o pagamen
lo de imposlos e laxas de. sua atividade deade o ano

t965.
Conceda-se

Afouso LessmöDD. requer Alvará de LiceQça co·

mo Carpinleiro Aurônomo, Moser & Crislofolini LIda,
lendo se cstl1belecido com o ramo de pOslO de gaso
lina, lavação e lubrificação de automóveis, requer AI.
vará de Licença'. Irinl'u Wendorn. requer licença par�
eSfabelecer se como pedreiro au,ônomó. Lauro �Ioins
ki, requer AJvará de Licença pl funcionamenlo de um

escrilóriO de 'Conlabilidcde. Hornburg lnd. de C.rroce�
rias Blindadas LIda, requer AlvarlÍ de Licença. Roaoli
na CosIa do Am.ral Werner, requer licença para esta·
belecer-se com o ramo de SerrarIa. AMno .:schmauch�
lendo encerrado -SUliS 'atividadea de serraria cfe baixa
e fendo continuado como mOforista autônomo, aoliclla
ioscriçã. pl o pagameolo da ciléld•• IIvid.tie.

Averha-se a Baixa
Newton Amôrno Pereire, requer baixa de sua

etlvldsde no ramo de. -Carptntetro Autônomo [oão
Holler, requer AlvllrlÍ de Licença. Alberto ôcheuer, len
do encerrado suas ettvldades d'a filial, requer baixa.
Alvino Schmauch, fendo encerrado" 5UllS illividlldes
de metortete autônomo, requer baixa de suas envide-
.� .

Ao Diretor do D.F. fornecer declaração
baseado nos dooumeatos apresentados.
José Bening, requer por certrdão se o requerente

ella exercendo atividades rurais neste Muntcípío,
Jafaruá do Sul, 29 de julho de 1974

DECRETO N. 308/74
Abre orêdito suplementar.
Eugenio Strebe, Prefeito Muni.ipal de Jarsgui

do Sul, Estado de SaDta Oatafina, no uso e exerci
oio dÍl IU81 atribui.,ôel, Decreta.

.

.Art. 1.· - Fica suplemsntada a importância de
Ora. 100.575,00 (cem mil e quínhentes e Betenta e

cinco cruzeirolI), por oonta do exeslO de arrecada
Vão do eorrente exerofeio, 81 seguintes dotaçõee do
orfam.nto 9igf'ote:

'.

3.1.3 0-1007
814:0-1111
3,2.50-1214
8.23.1-1514
3.12.0-2206
4.11 0-2214
3.1.20-2307
3 1.80-231-0
4: 1 30-2315
Total

188,()()
,10.000.0
15000.00
1000000
15000,00
15.000.00
In 000,00
20000,00

387.00
100.57500

.

. Assim queiram aceitar a nOllsa humilde home-
Bagem 88 famHis8 de Dippold, SO.hosBland, Schmidt.
Schwarz, Baggenato8s, Schmartz, Rhinow, HasB, Die·
trjeh, BlJhr, Bosse, Stein, Wedighl,elbaum, Wiest, no
erner, KormanD, Neullcheffer, Wolkhe; Bec�hlluBt:!r
Grubllll, Kraollen. Truppei, Krappe, i'itz. Lange, Kam
peke,Kellt'r, WUke, Krelling, WHdner. Bligdich, Grosl
Winth.,r, Hóepcke, Matana, Morgenptern, Schmelzer,
Vogtllsaoger, Lehme, Georgi, Zit'wtlrt, Meier, Ber·
tleiu, Schlwrz, WeillB .. outros.

,

Se alguna nomell não 8ejam de origem, toda
essa gente merece o n0810 ra8peitó pt'lo muito
qu� flzéram. São indústriaill como os Baggenstol.,
Comerciantes como Schmelzer, Bahr 8 outroB. Pinto
res como 08 Ziewert, làtoeirol oomo Wiest, aifaiate8 .

como 08 Wiother, e dai segue uma st!l'ie de profis
Iões todas dedicadas ao progrel!!so delta terra que
como',lei tanto amam08.

poil todos são bra8ileiros como nó••

4

<3rõniaa <3arioaa
José Rainha

Primeira convenção Nacional. das
prostitutas dös E U A - Realísou se -m
�an Francíseo-Oeutomte. a 26-6-na Igrej", Metodis
ta de Glide A reunião foi organiza'da por Marge
St. James, ex bagsxe de 36 anos. que fundou um
sindicato em S. Francisco, chamado Coiote, nome
escolhido devido fi maUçia e promíseuídade deste
animal, Carol Silver, 8SBeBI!!Ora jurídica do . Chefe
de Policia de S. Francísco, entende que a soeíeda
de tem o dever de encarar a prostítulção de outra
maneira, Jean Powell, diretora da organização cha
mada Prostítutas Dá New York, denunciou que a

inflação nos EUA. está prejudicando a8 profíseíonaís
.

!1a noite, em número de 20 mil. Segundo ela, várias
mulheres, com empregos fixos; 88tAo trabalhando
como Free Laucers (Ianoeiraa emancipadas) OB

prostltuíção, pars poder iquilibrar o orçamento do.
méstico,' ,

Nixon - A acusação mais grave eontra o Presí
te envolve-o no pagamento de 75 m i I dói 8 r e I
(cr$ 1)10 mil) a E. Howard Hunt, um de8 iovasoreB
da lied. do Partido democrata em Watergate afir
mou Jam.. Saint Olaír, o advogado da Casa Brau-

.

08 (J-28-6) .

.
Osnell Martinele - Deputade-eoroael (Are.

na.GB) Um fato inédito ocorreu na Câmara e pro
vocou riso. de todoa que s_ achavam presente. 80

plenário diante d08 trajei esportivos de Martinele
- que 81i!tan vestíndo um� cami.a de gola roM,
••m gravata-o deputada Oillria Pontes (NlßOearä),
'U80U do microfone de

. apartes para solioitar ao

presidente Flávio Marc1lio, que dirigia os teabalbos,
providências para evitar o abuso. O epísoälo eolheu
de surpresa a todos oa parlamentarel por ter ocor
rido num dlomento em que 8e realizava uma vota
çlo secreta. Com o plenário cheio, o repreaen
tante carioca entrou, colocando-se na fila d'e vo
tantel, Ao ve·lo. Pontes imediatamente o denunciou
COIIIO infrator do regimento (L.25.6).

Pllula Reduz Atividade Sexual nos·
homens - Trata-8e de Andracur, de um labora
tório inglê8, que é enéontrado nal farmácia8 da
Gri-Bretanha, lem objeção du Serviço Nacional de
Saúde (J 27-6).

llllllZ §OlUlzade
ADVOGADO

Av. Franklin Roosevelt. 2,3 - Grupo 303

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de Janeiro-GB.

Serviço Públibo Federal

Secretaria da Receita Federal

Superintendência Regional da Receita
Federal da 9.8 Região Fiscal

.
Divisão de Arrecadação.

N'ota A

...

Imprensa,
.

DA TA: 17.1074
.

A Superintendência Regional da Receita Fe
deral em Curitiba, comunica aos interessado8 gue
é permitido o pagamento da Taxl1 Rodoviária Uni
ca -' 74 em Estado' que nlo -ó de origem. -

OB usuáriol nelllS88 condições deverlo - pro
curar o ó�glio de trAnsito local onele Ih88 s8rt for
necida uma guia, dl'vidamfllnte prtlenchida, com o

Dome e númer� do Municfpio - de emplacamento,
ou'stja, o de 8eu domicUio.

.

.

Não há nenhum pro.oedimento e8pecial por
part. da rede bancá!"ia.

.
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(Ação d� Usucapião)
O Doutor Nelson de Souza lníeld, Juiz de Di

� reilo da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de San-
ta Catarina. ne forma da lei,.etc.t;'

'

rAZ SABER li todos quanto! o presente edital
de cltaçâo, com o prazo de trlnra (30) dtaa, virem ou

dele conhecimento tiverem e tntereseer posse, que
por parte de MIRII SILVEIRA. brasileira, solteira, maior,
lavradora, reslderue e domiciliada ne Estrada Rio No
vo, munterpro de Corupé, desta Comeres. através seu

bastllnte procurador, adyogedo dr. Reinoldo Murara,
foi requeride' uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, pera
aquisição do imóvel a seguir rrenscrno: "Uma área
suuede a ,estrada Rio Novo,' munícípto de-' Corupá,
fazendo frente com 270 mettos no Rio dos Correia,
fundos com 190 rnerros em terras de Padro Mokwe,
exlremando de um ledo com 450 melros em terrés de
Carlos Fossil e de outro ledo com MO metros em

terras de Jacinto Packer," Na referida ação' foi pro
ferido o despacho do seguinte teor: " I _ Tratem os

presentes aUIOs de uma ação de usucapião, requerida
por Maria Sllveíre, de uma gleba de terras com a

lÍrell de 127.300 tr.2. siluado ne Eetrada Rio Novo,
municfpio de Corupá, nesta Comarca. Inquiridas duas
testemunhas o Dr. Promotor Público opinou pela jus
tificação. Ocorre, que o DOVO Código de Processo
Civil tem aplicação ímedíeta sobre os proceesos em

andamento havendo necessidade de proceder as ctra

ções para a audiência de justificação. II -. Aasim,
com base no artigo 942 e seguintes do CPC, deter
mino a cueção por mandado e por edital, .esre com

..,- o prazo de trinta dias, na forma requerida, ·bem como

determino, a reinquirição das testemunhas já ouvidas,
em audiência de justificação, que designo para o die

. 30 de maio, às 14 horas. Cumpra-se,' igualmente, o
"f � disposto no artigo 942, irem li, § 2.°, do CPC: lntl-'

me-se. Em 11/3[74 (as) Nelson de Souza Infeld -

Juiz de Direito. Em tempo: - Havendo outra audiência
jlfdesignada para IJ mesma data e horário,-designo ç; ria
dia 26 de agosto, às 14 horas, para audiência de jus
fificllção. Intime-se. Em 11/3/74. (as) Nelson de �u-'
za Infeld�Juiz de Direilo." E, pare'!! que chegue ao co

nhecimento/ de todos interesslldos ausentes, incertos e

desconhecidos, foi expedido o presente ediJal que se·

rá publicado na forma da lei ,li afixado no lug.u. di
costum/e, na séde' deste Juizo, valendo esta ·cilação
pli ra todos os atos do proceaso, correndo o prazo de
Ui' (quinze) dias, para con.lestar, da intimação da de
cisão que declarar justificada a posae, sob. pena de
não fiendo contestada a açlio se presumirem como

verdadeiros, os fl)tos articulados pelo-requerente. Da�
do e passado nesta cidtldc de Jaraguá do Sul, aos

quinze dias do mês de março do ano de mil nove

centos e setenta e quatro. Eu, Amsdeu Mahfud, .Es

crivão� o subscrevi.

Dr. Nelson de Souza Infeld, Juiz de Direilo

Capri Industrial s. A.
CGCMF n.O 84.430.016/0001

,Assemhléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam'cónvidados os acionistas desfa sociedadé

para participarem de uma assembléia, a realizar-se
às 09,00 horas do di'a 28 de agosto de 1974, na sede
social a rua Exp. João Zapella, 214 a fim de delibe
rarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.0) __ Preenchimento do cargo vago na diretoria
Pelo comparecimento, deate já -agradece ii dire·

toria.

JlIraguá do Sul (sq, 19 de julho de 1974.

Victor Bauer - Diretor Comerciál
CPF n.O 004368 Uí9

'.

Máquinas de escrever, Bomadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,

máquinas de contabilidade e dupliõa-,_
dores a alcool (manual, elétrico ,e

JlutQmátíco)_

Planos espeCiais de financiamentos
Revendedor para, a região

Sociidade Gráfica Avenida Ltda.
Consulte-nos, pess�almenle ,ou pejos
,'. lelelones: 2069 ou 2243 '-I

Alberto Bauer;,· S.A. Ind. é Com.

•

fi ,
r-» �

Assembléia Geral Ordinäria .

'_'.

Edital de Convocação

NEVES ;S.A•

Indústria Catarine.se de Arlelatos deMadeira
r· ,-.

_. I

.

O-O::C.M.F. DO, 84.433440/tfOOl-
•

�dital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente edital de convocação, são eon

vocados 08 senhores aeíoutstaa da NEVES S A.
Indústría Oatarínense de Artefatos de Madeira, pa
ra se reunirem em A88embéia Geral Bxtraordtnärte,
em IUI1. sede soeíal à· Rua Presidente Epítãeío Pes-
80a, 2522, no dia 50 de agosto de 1974, à8 10,00
(dez) horas, para delíberarem sobre ,s seguinte:

I

ORDEM DO DIA

a) Dtstríbulção' de Lucros no valor de Cr$
50.000,00 (Cinquenta mil. eruzeíros].:

b) Aumento do Capital Social, de Crt 950000,00
(Noveeentos e cinquenta mil cruzeíros) para
1.100.000,00· (Hum milhão é cem mil cruzeíros), com
aproveitamento de Cr$ 7.519,71 (sete mtl, quínhen
t08 e dezenove cruzeíros e setenta e um centavoe)
do Fundo Pl- Manutenção do Oapital da Giro,
Cr$ 31.532,31 (trinta e um mil, qutnhentos e trinta·
e dois eruzetros e trinta e um centsvos) do Fundo
de Correção Monetária e Cr$ 110.947,98 (cento e

,

dez mil, noveeentos' e quarenta e sete cruzeiros 8

noventa e oi�o centavos) de Lucros SuspeD80s e

consequente alteração dos Estatuto•.

c) Outros Assuntos de Interesse socíal.

.. Jaraguá do Sul (SC), 23 de julho de 19U.
Alvaro Neves _ Diretor Presidente

CPF: 004.368 959

Ficam convidados os acionistas desta sociedade
pate partlcíperem de uma assembléíe, a realizar se às
10.00 h!lras do dte 28 de egosro de 1974, na sede
social ti rua Mal. Deodoro da Fonseca, 739 em lere
gu6 do Sul-SC ii fim de deliberarem sobre a seguin-
te:

" .

ORDEM DO DIA

'1.0) - Aprovação do balanço e contas do '�xer-
cício de 1973

'

2.°) _ Eleição doCons.elho Flacel ;
i.O} - Assuntos de Interesses de sociedade.

Jaragu6 do Sul (SC), 19 de julho de 1974.

-Alídor Bauer - Diretor Comercial
CPF n." 103.963.269

AVISO: Achem-se a dtspoe ção dos ers. acionis
tas desta sociedade, os documentos a que se refere o

artigo 99, do decreto-lei n.O 2.627 de 2609.1940.

Assem_bléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
I"'icam convidados os acionistas desta socieda

de pare participarem de uma assembléia, a 'realizar-se
êst 1.00 horas do dia 28 de agosto de 1974, na sede
sociel à rua- Ml!1. Deodoro da Fonseca. 739 em lera
guá do Sul-SC lJ fim de deliberarem sobre a seguinte •

ORDEM DO DIA

1.0) - Preenchimento do cario vago ne direto-

Pelo compareçimenlo, deste já agradece ii di
retoria.

Jaraguá do Sul (SC), 19 de julho de 1974

Alidor Bauer _ Diretor Comere.ial
CPF ·n.o 103.953.269

Computador chega ao
.

estabulo e 'controla ordenha

.,

A Grã Bretanha tqr- Seu funcionamento ,
nOU-8ß_ pioneira de "um 8imple8: tudo que S8 tem
.istema "dê .'

computa- a fazei' é marcar o nó:
dor que controla e regu- mero àa vaca em um
18' ,automaticamente as teclado. e o computador'
operaçõel de ordenha. aju8ta ·.automalicam'ente
O 8i8tema, criado pela o alimentador para que
Seldown Electronics Li- este apre8e8te a ração
�ited, controla toda. as apropriada e regi8tre a

-

faBes da ordenha de informação da produçlo
mail de 150 vacaB e pro· de leite. O 11Í8tems serTo
porcion& informações a 32 baia8 8imultanea
atualizada8 in8taDtaneas me.nte, em apenas uma'
e contínuas 80bre o ren - in8talação ou em várias
dimento do leite, poten- de meDor tamanho. Sua
cial do rebanho, 8aúde capacidade pode 8er au

da. rese8, rendimentó / mentada de acordo com

do iDvestimento e plane· exigência8 do clieDte.
jamanto de projtttos.

Documentos Extraviados
Eu, Hermes Kuckenbecker, bra8ileiro, cssado,

técnico em contabilidade, re8idente e domioiliado
De8ta cidaoe de ,Jaraguá do Sul.SC, declaro para
os devid08 fin8 qu� foi éxtraviado o Ileguinte docu-
mento:

.

O Certificado de Propriedade do automóvel
.volk8wagen - Sedá. 1500 '_ Placa JS·0737 - 52
HP - 4 cilindros - Motor .BH-643 930 - Cha88is
BS-427.847.

.

Jai'aguá do Sul (SC), 30 de julho de 1974
, ..

. Ermes Kuckenbecker

Documento Extraviado
Eu, Irene Dombeck Mae8tri, bra8ilefra, casada,

- doméllrlica, re8idente e domiciliada à Rua' Carlos
Hardlich. D08ta cidade de Jarag!Já do SUl SC, de
claro para 08 devidos fins, que foi extraviado o .8-

guinte documento:
Carteira de Habilitação - N.o 202271.

Jaraguá do" Sul, 31 de julho de 197'{

IRENE DOMBÉCK MAESTRI

Dr. Francisco AntoDi•. �icC�ione]H[ :eD -.: co "'" C.R.:.J[. � 'Z'

(C.P.F.) N.o 0043643711

Oirurgia e Olínica de Adultol e OriaD,"
Partos _ D08DQal de SeDhoras

•

HOSPITAL JES(1S DE NAZARÉ - flORUPÃ
Residincia: Dr. Merea Ram.ol, 419

CO_UP� - •..&.:NTA CArAB.IlKA

Eletromotores "Jaraguá S.A.
BLETROMOTORES JARAGUÁ S.A.
Sociedade AnÔnima - de Capital Aberto - Registro na

GBMEO/RCA- 72/338 eGO n.O 840429.695/0001
Rua Venâncio da Sflva Porto, 399 - Caixa POItal, D-20
JARAGUÁ DO'SUL - Santa Catarina - Bra8H.

0', ' •

Edital d� Convocação

Assempléia G�ral Extraordinária
Convidam:<>s' �8 Senhores Acioni8ta8 de8ta 80·

ciedade, para participarem da AS8embléia Geral
Extraordinária a realizar-88 no dia 15 de ago8to de

1974, com inlc-io à� Q,OO (nove) bora8, Da sede 80-

cial da empreiia, 8ito na rua Venâncio da Silva Por
to D.O 399 em Jaragu(l ,do 8ul, E8tado de Santa
Oatarina, com a 8eguinte:

Ordem do Dia
1 ° _ Aumento do· c,apital 8ocial, de Cr$

9.018000.00 para Cr$ 11.720000,00, com o aprovei
tamento de parte dai reservas livres no monbsnte
de Cr$ 2.702.000,00 (Dois milhões, 8etecento8 e dois
mil cruzeiro");

.:

2,c Conc�8são de autorização para o próc888a-
'

mento dê DOTO aumento de capital, Por lubscrição,
particular, no montante de até CrI 2.780000,00
(Doi8 milhõe8, 8etecen,t08 e oitenta mil cruzeir08).
com o que o capital social 8eria elevado para
CrI 1(.500.000,00; ,

' ,

3.° Reforma d08 Estatutos Sociais; e,� : "') .,

4.° outrol fl88untoil de interes8e 80cial.
Jaraguá do Sul, (SC), 18 de julho d. 1974." . _

, Hletroml,>tor,el Jaraguá S.A •

,

EggoD Joio da Silva
D!re�or�Pl'e!Ji.d8Dt.

Motorista, não

faça' do s�u
'

CampaDba de Educapo
Clvlca

O hastamento 'da
Bandeira e o caDto
do Hino NacioDals�o
obrigatórios, uma vez
por semana, em Iodos
os estabelecimentos
de qOdlquer grdu de
ensino, públicos ou

.. ,
'

ser você.' particularea

ro:�;:�O�;: ;U:;.:;,
!. ,- ,,1�v�PY�G:.P,o; ,�".-_ " -I, - i
� _

E,!jorit6rio. BO lado da Prefeitura i
.Ls��_�=,:o:�L•._�

cârro uma arma.

A vitima pode
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ANO LVI JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) N.2.796S'bado 3 de Agosto de 1974

Os forasteiros comentam as nossas rodovias
Itamar, bom nortista do

Piauí, um dia resolveu
.isitar Santa Catarina e,
mais precisamente, Jara
goi do Sul. MeQmo sa

bendo o enorme trecho
que teria que' comprir,
botou o seu "possante"
na utrada, de'orando
velosmente a eapa asfal
tica, desde o S8U· bem
amado Piauí até a ter
ra dos Prfnoipes. Em

Joinville o bom Itamar
inlllagou o oaminho 8 Ja
rllguá do Sul. Chovera
três QU quatro diae 118-

gUidos e tne nifioulda
des de encontrar o oa

minho. Não conhecia o

Vale do Itapoeü.
Foi quando encontrou

um menino a quem per
guntou:
"O míntnu, me arres

ponda uma ooisa: unde é

qui entro pru Jaraguá?"
O Menino apontou a es

trada e disse qua podia
seguir em frcu;lte.
Dai o bom eabeea cha

ta tremeu:
"Öi ehente, issu é ia

trada mssmu eu esta pe·
lu nessu?
Nun sabe, Ô meninu,

esta istrada istá um pé
figo - veija como nus

lados tem buraco aspe-

rando p'ra entrar na is-
tradd,

.

Daquia pouco quem
e a i se eatrumbicar sou eu.

vr. s- Maria!
Felizmente tres diaa

depois o engenheiro' 801,
permitiu p regresso do
Itamar, que não sabe se

vai .oltar outra vez.
Este é O preço que a

estrada paKa pelo noseo

progresso.

Esta é a Igreja de Nossa Senhore do Rosário, / situada em Nereu Ramos, neare Municfpio. Na edição
de 25 de julho die 1974, por um lapso de composição, éI redação foi dada como sendo a Igreja Evan
g�lic:a Luterana de Jaraguá do Sul. Embora não perca a qualidade de bonita Casa de Deus, fazemos
a oportuna II: necessária retlllceção.

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

E D·] T A L
Pelo Presente Edital, ficam intimados para pa

garem nG prazo legal, os tírulos que se acha'fu em
Clrrório para protestos'os Senhores:

ALfREDO RUTSATZ, residente em Corupii;
CIKOL INDL. LTOA., esrabele:cida em Joinville e

COMÉRCIO E RBPRESENTAÇÖES ELETROMÁ .

QUINAS LTOA, estabelecida nesta cidade.
JaraguG do Sul, 01 de llgosto de 197.4

Guislen8 Müller, Escrevente

Gratificação
Oferece se CrS 1.000,00 (um mil cruzeiros)

de gratifica9ão à pessos que identificar o mau·
feitor que atirou _quarta feira (dia 31) no ca·
chorro' polieial na construção do sr, Heinz
Kohlbach

Ateode-ae pessoalmente à Rua Preso Bpi
táoio Pessoa, 1333 (Fábrica) ou pelo fone 2140,
à noite

o que o Jaraguaense precisa saber
Fala se muito em pro

gresso e em grandeza
do nosso parque fabril,
mas não aferimos 08 s/

. valores exatos.· Levauta·
mentos reoentemente

.' feitos, deram. Jaraguá
do Sul, dois importantes
titulos que honram sobre
maneira a "Perola do
Vale do Itapocú", como 30
Parque Industrial de San
tI) Uatarina e um dos
primeiros cinco maiores
contribuinte� do ICM.

Pelo levantamento fica
mos· s a b e ·n d o que
Jaraguá do Sul ostenta
oom justo orgulho o tltu·
lo de CAPITAL SULA
MERICANA no CHAPÉU
pela exi tência de indus
trias que se dedicam à
confecção,localizando 8e

a maior fábrica em seu

A MOBILIARIA
de LiDO Barallo

Agora em suas novas e modernas instalações para melhor lhe atender

Av. Mal. Deodoro, 601

Modernos dormitórios, jogos de fórmica, tapetes,
estofados, colchões e móveis pf escritórios em geral

Tudo em 10 mesea sem Borescimo

território e, maís recen
temente passou a osten
tar o titulo de CAPITAL
8 U L A M E R I C A NA DO
MOTOR, pela localização
cem seu municipio de
empresas que S9 dedicam

. à fabricação de moto
res elétricoB.

Daqui a mai8' alguns
tempos estará Jaraguá
do Sul alinhando mais
um titulo no rumo de seu

desenvolvimento indus
trial.'

lotary come�
mOrOlill §CSQtlUllla
ceIDltenál1rno dia
Kmngração
Alemã
O Rot81y Club de J,a

r8gu' do Sul, Bob 8 pre
sidência do rotari8no
Waldemar Behling, na

reunião do dia 23 de ju
lho de 1974 assinalou a

passagem da fundaQão de

Jaraguá do Sul, o dia
do oolono e do motoris
ta It o lIesquioentenãrio
da ImigrsQão Alemã no

. Sul do B,'asil. A palestra
et!teu a caTlo do nOllso

-diretor, encontrando·se
preBel'lt8 8 reunião, além
dOll rotarianos di,erS08
oonvidados, eotre .elf'lJ.
o dr. Alvaro Vllndelli,
Juiz de Direito de X>ln
xerá que dllntro em bre,
,,, deverá ooupar O· oar

go de Juiz da Comarca
de Jaragui do- Sul.

Porite Pensillipando' in
teríor de Jaraguá à Rua
Jcínvílle pros,seguem
em ritmo acelerádo
O prefeito E'ugênio Strebe, esteve vlstortendo o

enderneute das obras de construção de uma ponte
pensíl com um total da 125 melros de comprimento,
na localidade da lha da figueira, que depois de con
cluíde (em prtnciptos de novembro) permitirá melhor
locomoção dos moradores daquele local pare a rua

JoinviIJe, onde se situa a complexo n
o � da Eletro.

motores Jaràluá .(Wei), além de íurures índustrtes
que vão ae ínsteler ne região.

O pedido pare a edificação da obra foi flUo pllq
alia direção da Weg Da pessoa de seu prealdente
Eggon João da Silva, pois o crescimento da, ernprêsa
em mullo ajuda os cofres municipais, dai ã consrru

ção da ponte penal] merecer � atenção devida pela
atual edmtntstreção muníctpet.r

Os trabalhos. tem andamento normal, sendo que
oa trabalhos de bese pera a feitura do primeiro pilar
são a atual preocupação da equlpe da preíelrure que
paro aquele local se deslocou,

De outra parte já foi concretlzeda a fase final de
eoncretegem de Uma ponte sobre o rio das Pedres,
Bra-neas ne Barra do Rio Cerro. A ponte depois de
entregue ao Irafego será de grande valia pera um es

coarnento mets rápido. A ponte em questão tem 17
melros de largure. 15 de comprimento. Seu custo es

-lá avaliado em 80 mil cruzelros e dentro de eproxt
mederneure 50 dias será Ielro o aterro das duas cabe
ceiras, tempo exigido psra uma perfeita secagem do
cimento. Os passeios de embos os lados da ponte
que se localiza nas proxtmidedes de uma capela Cd

tõltca da Barra do Rio Cerro lerão uma lergura de 2,5
merros permitindo Ioda segurança aos pedeeires

Assim a localidade da Barra do Rio Cerro, de
pois de receber diversas obras de ímportêncte; como

construção de pontes, bueiros e melhoria do sistema
energético, ve chegar ourra, a construção desta ponte
que se fazia exigir a algum tempo, devido es condi,
ções mais precárias que a aluai ponte em UIIO oferece.
Sobre a referida passa Iodo o trafego que demanda de
Jaraguá do Sul à Blumeneu. ,

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul

Edital de Convooação
O Presidente do Conselho Administrativo do

Oorpo de Bombeiros Voluntáriös de Jaraguá do Sul,
no uso de suas atribuições e na forma do parágrafo
único do art, 20 dos estatutos sociais, cohvoca
todos 08 membros do Conselho Administrativo e

Dallberatívo, e os senhores tndustríala, comercian
tes e o público em geral, psra a reunião a realí
zar-se no dia

28 de agosto de 1974,
na sede social da CorporaçAo, eito nll rua Presi•.
dente Epitácio Pessoa, 8em número; nesta cidade
de Jaraguá de Sul, Estado de S. Catarina, com inicio
às 20 horas em primeira convocação e às 20,30 ho·
ra8 em 8�gunda e última convocaQão, com a se

"

guiDte
ordem do dia;

a) Exame, verificação e aprovaçãQ ou não do
, balanço geral aoual referente ao periodo de agosto
de 1973 a agOl!lto de 1974;

.

b) Eleição do novo Conselho Administrativo,
gestão 1974/1975;

c) Eleição do Conselho Fiscal, gestão 1974/1975:
d) Assunto8 gerais de interesse da Corpora

ção.
Jaraguá do Sul (SC), 29 d@ julho de 1974

Edmundo Klosowski
Presidente do Conselho Administrativo

Membros do Conselho Deliberativo

Re.resenlantes dos sócios alivos: - Hermínio LucoiClm,
Marino Soares, Ari Viero, Waldemiro Gorges, 00-
rival Piccioini, Renato Ewald,. Carlos Borchen.,
Adalberto. Bertoli, Leonardo ZapeIla, José Carl08
Neves, Ingo Roepcke, Lauro Mattei, Alido Campre
gher, Jorge Kuniberto Bihr e Raul Roepcke.
Represenlantes dos sócios conlrlbainles: - Aroldo Scllulz,
Eduardo Francisco Wilht"lm, EugOnio José da Silva,
Nelson Leopoldo Driessem, Orlßndo Bernardino da
_Silva, Osmar Bartei, Rodolfo Hufenuessler, Vietor
Bauer, Geraldo Werninghaus, WOlfgsDg Weege. Vi.
cente Donini, Mauro Koch, Rubens Nicoluzzi, Wer-
ner Schuter e Alfonso Franzner.

'

ADVOGADO

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de Janeiro-GB.
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