
A exposição,' agrope. total 60% de animais d.
cuáris do Centenário de, nosso municipio e os

Jaraguá do Sul, no pe� restantes 40% de animais

rlodo, de 24 a 26 de Julb,o vindos de outras cHIade ••
de 1976 está fadada a-al- Entre, as raças q-ue esta

cançar o maior êxito rio presente, destaque Uma' expo'si-Ção Horti

possível, tendo em vista ,para Nelore, Gir, Búfalo. cuIa tanbém cosstará do
a infensa atividade que F!eck Vieh, Guzerá. ehs- programa geral da expo
cerca as, pelilso&s arrola, rolais, Santa Gertrudes 8jçã� além de' material
das na organizaçãol do entre outros, A mostra �estin8do' a agricultura
acontecimento que, terá terá ainda 2 equinos, 25 mecanizada sendo que a

como local de funciona- suinos na faixa de idade SAJ,.VITA desta, cidade
mento o Parque de Ex- de 4 a 8 meses. além de ' deverá montai' stand es

posições João Cle,ofh�8 coelhos. pássaros e aves peeisl mQstrando ,as vá

(Agropecuário), que para (frango de ,corte). Para rias fazes ds ,crescimen�
tanto passará por rt\for- a aliment8ção dos ani- 'to de frangos até seu aba-,
mai e melhores adapta- mais que estarão expos- te. Também 'será lança
ções. 'tos e colocados a venda. da concorrência para 4I!X-

A Comissão de Exposi- 88r� feito o plantio de ploração de ama chur
Çlo Agropecuária segun- torrageiras especiais em rascaria que f,uncioDará
do o secretár,io d. mes- local já d-eterminf:&do. A no' locál; devendo DOS

ma, Extencionista da Secr.ettuia da Agricultu- 'próximos dias, ou mais

ACARESC ,Édio 'Nagel, ra garantiu a liberação precisamente em janeiro
reuoiu-se duas vêz8s nes- de 3 barracas que deve'· serem iotensificados os

t•• últimos dIas to,mando rão funcionar ao lado ,'tr,aba'lhos da Comissão de
as seguintes deliberaçQes ,�as demais. e os ani- Exposição Agrope,cuária
Se,rão 8ß cabeças de ga- - mais de:verão participar para, que esteja' desde
,do a lerem expostas du..; de um' desfile como' breve aS8�gurado o su

rante os clias de tlxposi- acontece nas grandes celso da ,prom09ão.,
Cio, sendo que 'deste., mostras. Seri implantado

Intensos os preparativos para o'centenário . F O R III �. T U R A'S .

A Prefeitura Mu�icipal invi,s!iu a' qu�nlil de CÍ'$ ,

i 2.602,6'1 O,IS 'obres
'

de

im'plantllção de uma- passagem de nível na rua Bernardo Grubba 'com Gumercindo. No corrente àDO, mais da Universidade Federal, Kulia. em_cerimônia rea-

da Silva 'pôrto nas proximidades da Elerromotorea Jaraguá 'S.A. A 'pàssagem de BlguDa ilustres filhos .de : de Santa' Oatarina" 'em lizada no dia 12 'do cor

nível sõbre os trtlhos da estrada de Ferro Federal S.A. deverá controlar o tráfego 'Jaraguá do Sul e do V8le oeri�ônia realizada no reate, ns Capela' de Sab

de veículos pelo local 'quêlndo da passagem de méqutnee e v'agonetes, e oe gastos
de It.pocu coneluíram o. dia 11 'do norrente na to Agostinho e Ed. D. Pe

da muslclpalldade foram para aq�isifão do equipamento de sinalização e.sparetha- SeU8 estudoa Iu-pei'iore.", Capela do Colégio Cata- dro I. Dentre "'s ; for

meDto de eeatre .rrtlhos para completa proteção:
_ ,'" 'com Isso aumentando a rínsnse a: Clube -Doze de maodas a D 0_ t a m e I '

-capacidade.lde desenvol- Agosto, encontramos 08 a Srta. Maria Angélica
Reivindicações a' Konder � vfmento da comunida- jovens Antonío CarIo! Borgea Pícelone, filha do

Ao prestar as informa- cultura já recebeu ordens firmação dos nomes de de regiooal. Wolf e Roberto Brei- finado Dr. Francisco An-

ções acima, o chefe do "de liberar -

os stlos pi:lri!l Preeldente,' Vice. Tesou-, ReI.b�inoß' convites fhaupt, Foi patrono o dr. "taniu Píceíone sra. Odí

poder executivo local aílr- que lu�j-a um eubsídlo a retro e SecretêÍrio da Co- ,dos' ssguíates formandos: Alltonio Carlos Konder la Borges P)e0ione. ,

mou que do governador mels nll eleboração do mlaão 'Interna -de OIVUL- :,"
_

faculdade de Ciências Reis, DD. GoverlÍ3(for do Cursl de farmécia e Bioqui:
Antônio Carlos Konder programa dós festejos do GAÇÂO E IIMPRENoSA ,,',Ecolomlcu de loinville - D!a Estado de Santa, Oatarí- mica da Ufr, ..:.... No dia 17

Reis, lern ti promesa de Cemenérto. Por· se 'falar com ii participação de ele- 6 do cerreute Da IgreJa na. O orador da, turma do cerreute. "com Culto

qUI o governo cio Estede do cemenérlo foi formada meatos do Líoas Centro do Santo Antonio, às 20 foi o jovem- Emílio da -Bcumêníeo ns Faculdade

estara 'preseDlé de forme mals uma sub comissão, a e Comissão de Turtsmo,' horas bacharelaram se Silva Neto. formado em de Farm'_cia e Bloquí
marcante nas festividades de TRÂNSITO BATEN - além do cargo, de Vic� economistas es srs. Jo�é engenharia meeaalee. fi-, mica e na Reitoria da,

do pr6xim'o iIOO, _ tendo DIMENTO que -será diri-' presidente da Comissão" �Robei'to Fruetuose, Sue- lho do dr,' EmHio da Síl- Untveraidade Federal do

Ilfirmado a mandatário es� gida por Adernar H. "'O. Central.
"

non Mafra Pinto 8 E,dgar� ,va Júnior e net. do D88- .Paranä, colará, grãu a

iedual de que ó Palácio Furtado no cargo de Pr�-,
"

. MaIata. em meio de 4:3 .so muito conhecido e fes· Srta. Ieda Maria Villela

de Esportes de Jaraguá stdeute, Márcio M.' Mar. A. �liInda. Maretel do, outros bacharêís, 'depots tejado Emilio da Silva,. Veiga. íategrande a Tur-

dev,erá esrer concluído até cano 'temo Vice. Thomaz' C<_>leglo Marista de LOD- �e culto eatõlíeojpretes- ma Prof. Mauro Pereira

o mes de julho d'e 1916. C. Fruet Tesoureíro e lo- d�loa d., Estado do Pilr�� <
,taDte na mesma ,igreja, Uni,�rsidade federal'do, Para, ,de Almeida.

Oulro ,pedido afendido pe-' sé Pereird Júnior como na. se ofereceu p�ra Vir" Cenlro' Tecnológica da ni - O Setor, de' Ci'ên- / ,

lo govern,ador relaciona se Secreíário. :Esta comissão abrJlhal!t�r os feSleJ?� �o UFSC - Entr,. 68 8ng�- eias HumaDIII. Letrai e "Correio do Povó'· s.

com' II liberaçi9 de 3 Si- é composfa de elemenlos 9mfeuano do mUDlc(plO. ilheiros civis formadOR Artes, formou mais um' ,parabeniza com OI jo·
los lafláveis da Secreillriil 'do Lioos Jaraguá Cidade' Tal 'bandil ,existe há 16 pélo Centro Tecnológico grupo do Curso de Filo-

'

vens vitoriosos.
da Agri�ulttira para i!Ibri- Industrial e Associaçã.o Ja- liDOS tendo, partiCipado de

"

,� ,

gar exposições DOS feste- raguense dos tsrigénheiros inúmer�s festividades des- '1:
' '

���(:i�� 60�t::�i�='�loMd'!; :deT�â:Si�:c���:��i.aalé'!:. "te_;:;�;�. a �dmini8tra: ,;llrmálo "

,

'

A�:cn�no '§C]bllnmn�t lri�unal lem ',IlUD
governador a esta solici- de obs�rv,ar. aspectos de çaQ lJluDlclpal de Jaragull. '., "

"

, Prelfl"denletação do Prefeito locill foi siDaliza'çã� e e�rac:i'ona," vem _e,n.v}dando . �&f'?J�?�;;" ' �.Q'n,t,em4r-á,n�C9f.r+�1I")fmàis.,,;ú��a.ta:"'Dat!iltfcia do�""_"';:'" ".'
B

'de mlllneira fäpi(ia', poiS��O . ":inenlo'�ê nó' Atendimento; D,? .seHllde , d,:_ ,�otar as quer:ldo Irmão, A1cidlo Schmldt, "ex dl!'etor do" Co- 'O Trlbuo,a! de JUliltiça �
pedido foi·lhe formula4o' serVir nas ár.ems de ,Médi- varljll8 c�ml,lsQ�,S ele re- l',gio Sio ]..uis, e que por longos ,anos dirigiu cl e8� �o Estado de Santa Cata
no último l1ia 21 e na úl- ,co, Farilulcêutico e 'Hos- cursods flDancel�os capa,-, ta�elecimento Marista em n08la cidatle;' passaDdo. na elegeu nO.dia3,do cor
tima sexta·feira (dia "6) a pifais. Para que o quadro' zes. e proporc�on/Jr co-

agora, a dedicar-ss ao8' interesle. da Ordem na ei� rente o novo pre8idente.
resposla por oUcio go orgagizacio�al dos prepa� modldade de lIç�O lIS.�e�-' dade 4e Caçador, segundo DOS8,O conhecimento., pMa o biêoio 1976--1977.
mandauirio estadual dizia ralivos para o centenário soas Qu.e devera.� ..:dJrlg�r O I�mã() Alcfdio Sehmidt tem um acervG de gran- � escolha recaiu na pes-
que a Secretarja da Agri- fique pronto. faHa ii, con": as referidas cemh:soes. des stn�viços prestados à J�r8gu. do Sul, cidade �oa do Des,mbargad'or,

,

Mosträ" Agropecuária - que tem amado como poucos e e� toda8 as opor- Ary Pereira Oliveira,
tuuidad@s tem demonstrado o Beu 'apreço pelas que à partir de março
coisas jllraguBen!õles e da região, v�m08 dizer, da de 1976. deveri iniciar"o
grande Jaraguá, que compreende 08 municípios vi- seu mandalo da �mais :al
'zin!l0s que, formam o .Vale do Itappeu, onde alma ',ta Côrts d. J1Istiça cio
intervenção tein sic,io no aentido de' promover a ra- Estlldo.

'

gUio e 61,l,a :gente.
,."

Honra-noR sobremodo
Sabemos por laç08 de grande afetividade o' a noticia de sua eleição

que vai no coraçio do, Irmão Alcid,ió Scbmidt _8 do para tão d,estacadó posto,
pesar em ter que deixar a cidade de

.

Jaragui �o' visto que o dr. Ary �e·
Sul, embora o respeito e submissão à Ordem,Mari.- reira Oliveira durante
ta qUEt é a�8ua razão de 'ser. O seu destino.,< ce·rta- , muitos anos exerce.u na'

mente, não será ß nossa cidade, porque outros pos- Comarca de Jaraguá do '

tos ó estão aguardando lia 8ua traeetória de homem Sul. o cargo, de Juiz de
culto e de grande experiência no campo do ênsino. Direito. obde. pela sua

por isso que está se!ld� requisitado constant,emente c,oo/duta graligeou a esti
para ocupar postos de respoD,s8bilidade na gra,nde ma' e O respeito de ,seus

tarefs' educacional d.Q Pais,
-

coestaduanos..
Nossos Vere'adore., deve'riam reconhecer, Ie já "Correio do - Povo"

não o reconheceram, outorgando ao eminente edu- sente, se honrado em po
...cador, como já ó foi para outr,08, ilustres Maristas, der-cumprimentar o Hua
o titulo de cidadão honorifico jareguaenee. para quel tre desembargador pela
possam OI ,j8raguaens�s reeonhecer, pelos menos Bua inve'stidura no mais
em parte, o seu grande :;;ervlço prestado à eomu- alto, cargo da magistra-
nidade de Jaragui"do Sul. tun eatarinanse.

pORTE PAGO,
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JARAGuA DO SUL

Capital sul.americana àQ ehap6u-

Ano LVII .: JAltAGUA 00, SUL CSa:nta Catarina) Sábado 13 de .Dezembro .de 1975- N.· 2.S64
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Orgão de maior, penetração' no 'interior do nordeeté catarinense
,-----------------------------------------------1

, Fundação :

Ar'or Miller

Diretor :.'

Eogênio VUor Sehm.õekel'
Impresso na:'

loeiedade Gráijea,!,eDida Ltd••

-../
"

,

um ',Posto de' Atendi:
menta com um Médico
Veteriärio de pant'ão, per·
maÍlent�.

'
-'

Entre os ilustres bachare
landos qde se graduaram
ein ciências ,_ administrativas
iUlot�mos co'm muita simpa-

tia a figura muito conheci
da 'em_ nosso" meio :- sr.

Osmar Gumz. que nö dia 11
cumpriu extenso programa
de formatura com a 'ceie·,
braçã'o ecumênica da ,pala
vra na Ca'tedral de Joinville,
�s ,18,30 horas e solene co

lação de grâu no JOil'lville
Tenis Clube, às '19.30, ho
ras, Foi mestre de Cerimõ·
nias o Prof. Sérgio Ale
xandre de Qliveira, 'Para
ninfo o dr. Hans Dieter
Schmidt e Patrono o dr,

Hamilton Sidney Alves de
Carvalho.

Ci�urgiã,o Plástico atenderá em 'Jaraguá
�

,Dr. Osmar' GUInZ
o Dr. ,Moacir José BertoU. f8Qomado especialista em oir1lr

'gia plástica e reparador. assiitent,e na-famosa cliliica do Dr. P'itan
gily 0.0 Rio de Janeiro. deverá atender. ,ern, Jaraguá do Sul eom

consultas e cirurg-ias no periodo de 8 de Dezembro à' ÖO de -laneiro.
,

Os interessados podel'io obter melhore. informações,. marcar con

ImItas, no consultório do Dr. Edson C. Schnitz na Av. Márechal
Deodoro defronte a Prs9a Paul Harl'Í8.'

"

No dia 11 do Corrente

formou.se �'primeira ttirmà
do Curso de Ciências Con
tápeis.

-

da Faculdade de
Ciências Administrativas de
JOinviIle, da Fundaç,ão Uni
Versidade Norte Catarinen
,Se reconhecida pelo Gover-
no, Federal, através do De
creton.� 76l4S:.de21-0S.75.

,
'

Ao bácharel Osmar Gu�z "

,

���c��r�d��n��t�ã����o e! Jubileu 'de Ouro ,de, Empresa
-nossa terra. 'pela sua invul,;

,

I

gar inteligência. queremos
'

A 'eterana emprêsa In� Para o dia de hoje, no ....,. Fundador 'dá Empresa;
juntar as nos�as; 'congratu- , dú_tri8s Reunid.as Jara-, pAtiO lila, empresa; ocorre- 11 h. ,- Chul�ralc8da de

laçóes aos que foram apre· gol' S,Ã. dafá curso, ho- - rlt a seguint. pró!frama- . _

sentadas pela sua dedicada "je, 11 jiér!e de sol.nid8d�B ção: 10 h. - Qulto' ECII' confr:_a'ermztlçao; �2,30 h:,
espõsa Prof. Matiza' e pelo que visam 8IIsinaJer os 50 D1ênico; 10,30 h. - Bêo- Aluaoes ao aconteCImento.,

Camp; Zelindro Reis, assim anoll de existênoia dentro �ão da Placa Comemora.
' 13.30 h. Te.tro d. Fanto-

,

como pelos seus felizes do contexto indlultrial ja- tiva, ...... 'Homanag8m ao ehe•• às 16,80 h. Encer-,
progenitores. raglJaense.

'

I!lr. Rodolfo ß.ufenue..ler ramento Oficial.,
,

'
,

Jaraguaense
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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' BIet brasileiro, solteiro,
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.

t 1 d 10 1275'
_
do' Regis�o Ci� do I. Di..- , o��rarro. .natura . e .uar�- Edital n; 9, Q6, e >' ,

"trito da Q'omarca de Jaraguá mínm, rieste Estado, domí- Luiz Carlos Pleskac ded.o Suli Estado de Santa ciliado e .rêsídenee em Gua- .'

"Olíveira e
, Cata�a, Bra.�l. ramirim neste Estado. filhoFaz Saber que oomparece-. 'b' , " Nilza . da Costa

ram no c.lirt6rio' eXibindo '08 ,àe Artyr Ri eiro e Lídoví '

documentos exigido. pela lei na Corrêa, .' Ele, brasileiro, solteiro,
'afim de 88 habllit,rem para Ela, / brasileira, solteira,' proFessor,' natural de Can:t-

, casar-l!Ie '. operária, natural de -Coru-::' pína Grande, do Sul," Para- : Declara, de' utiÜda,de pú.bUca, Imóvel ' urbano
, pá, neste Estado, domícílía- ná, domiciliado e residente pars fins de expropriação. " .:

'

EditalIi. 9J8� de 03/12/75 .da e residente nesta cidade, em Guaratuba, Paraná, filho 'El}GENIO STa,EBE,' Prefeito Municipal. de •

Ja.
Pedro Lopes' 'da' Silva e .filha 'de Rudi' Zasttow ede < dê [oäo Ferreira de Olíveí- ,raguá do Sul. Estl:\do de Sànta Calarina, U9 UIIO e
Mariza' Ventura Fernandes Laura Zastrow. 'ra' e de Maria Pleskac de exereleíe de �U88 atribuições" e com. fundamento

Oliveira, .. "."', DO disposto na Letra, ·'V' do artigo 5,0, do decreto.'Ele. brastlefrcçvíúve, ban«. Edltal n. 9,195 de 1012,75 L
.

'.

o ,z. 365 d 21 0641 DECRETA', Ela. brasileira, solteira, . lH n. " '

, e .

- , ,., .' '.
cárío, naeural de [oínvílle, A t 1 F' d' 1 d d 't'l'd d úb
neste Estado. domiciliado e Cópia recebida do cartório auxiliar de escríjórío, natu- r ·,�J.!d·o - rea '3C lira .Q, e u II a e p. llea,

d M d tb t 'g ral .de Luiz 'Alves, n'este p'ara fios, e exprcpéíaçãc, o Imóvel de proprIedade,residente na. Ru,a . João Ber-' e assaran u a, nes e .....s- y

"'t'ad'o
'

Estado domícílíada e resi- de HENRIQ.'UE WOLF, contendo a área 200,70 (du.tolí, nesta cidade, filho de ' ,
, dente na Rua Francisco de- zentos vírgula setenta 'metros quadrados) fazendoGregorio Lopes daSílva e
'

Waldir Kuehne e .

Paula nesta' cidade' filhá de , fr<ante,,: 'em. 17 (dezessete, metroM com à AvenidadeFrancellínaMane do Es- . Marcita Kassnér Fred�riGO da' Co�tà', e de Getulío V.a�g$8, : fu�do&, em .ígual metragem Compírito
' Santo.

" .

Ele, brasíleíro, solteiro, Catarina da Costa. \
terraR adJudH�ada8 pelo INSTITUTO NACIONA� DE

. El�" ?,rasileira, viúva. ,i?,· operárío, natural de Jaraguá" PREVIDf$NCIA
.

SOCIAL; , limitando-se, de um lado,dustríáría, natural". de [ara- do Sul domiciliado e resi ,E 'para que chegue a�
.

co-' ein 14,30 (quatorze metros e tripta centiint?tros) com
gu� do Sul, dOJ?licil!ada' e '

dente�esta oídade.iftlho de. nhecimento de todos mandel terras' do' mesmo Iastítute, a, de
'

eutro lado, �m 9,60residente na Ru� .joão Ber- .Curt Ricardo Paulo Kuehne
'

passar o presente edital que metres
:

(nove metros e eínquenta centímetros comtol_I. ne.sta 'Cidade, fílhá d! e de Irmqard Enke-Kuehne. lerá- publicado pela imprensa terras de SUPERMERCADO JARAGUÁ LTDA.Fa,zem: anos h07'e J V t d M t
� ,

e emcartórlo onde será afixa- .

oao
"

eQ. ura e e
.

ar I' Ela brasileira, 'solteira,
"
do durante'lõ dias. séalguém . Art. 2,0 - A área ora declarada :de utilidade

- A menina' Cármen nha Rosa Ventura�- 'costu;eira, nat�ral de l.fas,- "

souber de,algum Impedimento pública destina-se á d089ão posterior ao INSTITUTO
Regina Çardoso.;' Editàrn 9:190 de 9/12/75 .saranduba, neste Estado, do· aeÚBe-o para os, fins legai.. NACIONALDE PREVIDENCIA .SO CIAL que nela
- .ii Srta. Lúcia MIil'rJa) " AIv;nhô Cani e

·mi�iI.iada' e \ residente em AUREA MÜLLER GRUBBA construirá sua Agênoia local e instalará seul ser,
Miier; ',,"

R 'M L" Massaranduba, neste Estado, Oficiál Vi.Ç08 de assistência prevideneiaria. "

.

�se art, azzaris ,
.

Ar,Ç S.? ,.:._ Este Decreto entrará em, vigor naDia � j:::� I �ni�" 01- m!�e;ist!r::��:�ld� R!�!��:' "Bod.'as.' .d·e., O·'U""ro.' ,:�ac::'t::r�o.publioa,'lo, revogaQas �as' disposições
dem,t>urg; neste, Estado, donijciliado �' Pálacio' da Prefeitura Municipal de Jafaguá dI

residente na Rüa JoinviHe, Sul, aos 28 dilUI do �es de NOY_El,mbrQ de 1975.
Dia 16 ' nesta'cidade, filho de Sil .' Ferdi,nand Sasse -;- Elise Herbst'Sosse. ',Eugenio Strebe, PrefeitQ Municipal

" vino Cani e de Pierina Ca-, No. dia 27 de, novembro último a vizinh.a jC. idade
.' .'

. ,
.

Maria
,

O Presente Decreto foi regifltràdo é publicado, Di.. '

" ' de ßlumenl.lu viveu momentos de gra,ndé etJfel:neci- nesta Diretoda. d,e Expedient'e, Educapão e ••'Assistên.Ela, bra$ilelra; solteira, do menlo, quando d,ois de· seu.'5' exponenciais membros f
Y

"
. eia Social, a08, 28 dias do me• .de: Novellbro de 1975.lar, qaflural de.' Coropá, nes- complelaram os seus 50 �nos de feliz consórcio, em' ,

" te ' Estado, ,domi!=,iliada e meio ii seus filpos, Delos•.bisDelos e ,demais pllren,es. A"trit K. �ehmaucb, ,Diretora '

- O -jovem �oa'cir residente na Rua Domingos Ref�rintl),nó8 .0 sr. Ferdinand Sasse; hoje ,com . .', '

'

, , 'tx"
'

Cardoso;
,

"Dematchi, nesta cidadé, fi- lielis 80 anos bem vividós. e à, 5ua digna, consorle 'R-equerimentos De�pachados pelo Senhor Pref�ito
- o jovem Auguslipho Iha dé'Vasco Lazzaris e de Elise Herbfs Sasse que um ,dia se uniram para uma

"

Municipal de Jaraguá' do Stil ,_ SC-Milnorich, em Curilibll', 'Fra�ci!�a de S01,lza Lazzaris. vida em conjunlo e do feliz consórdo nasceram IrêS ,Avérba�se' AbaixaDia 18 Edital n. 9:191 de 9/12/75' filnos: Edda de saudosa memória; lRudi .5l1sse' casado
"

. , ' com Erisa Sasse e dr, Victor Fernando Sasse clisado ê Requerem Baixa de BU8S atividades. Pedr.o
- O 8r.�,Aádré Wein- ,I. '" Jhgo Hass. e ,com, Marilll Deekc:Sass'e._O casal d,e,ouro conta ai'o' Wi'nter, Agostinho Caglioni. MarUs8 1'erezinha Fa-

furller FHho,; ,- "Neusa Matia,Lorencetti ,da com 12 nelos e 7 bisnelos. '

gund8s, Ernel!lto Odorizzi, ><Nivaldo Winter, Andre
,- II Sra. BloisiJ' Müller Ele " bralileiro solteiro" "O ,d,isti.nlo casal foi ,abençoado pelá Paslor Meio· LeitllOlclt, Marisol S/A 'Ind. 'Ct)m. do 'Vestuar.io..

Weslphal, ém JaraguilziDho gaIiçã6" natural de TimbÓ, rad' I'iske, �e�uindo�8e t�t'-�{rem��aeão íOIiD,J1 onde' rei· '" '

. ,

'0"
I

d""
'""

neste EStado domiciliado. l
' nou li cordushfllade e mUlla f�hcldlJ.de.. ;

.

'," ,

'- "

'
. ,(>noe �-se

I',

�esid.emté na' Rua Epitáci�
,

. > �ste: semi\nário 'apreseóla a� casal F'é!dinilnd Osmar ,Bartei, requ'er licença pI eálabel(IJoer�
Pessoa nesta cidade ,filho (Ellse HerbsI) Sasse. 03 seus efuslvoS

.
cumprimentos. 'se com Repre8elltant�. Mal'ia"Olga Wu'rg88 Demsr·

-de G�;ll:lerme Hass 'e de p'�la ,pilsstlgeRÍ, das bodas cJe' opio, com votps, de chi, 'requer' est,àbelécer �e ,eomo' Bar ,e Peliscaril"
Alida Hass.. ,

mullas felicidades e venturas.
'

, Josemi'r Luiz MarcoHa, requer esta·belecer'.le eOJ;D
,

Ela, brasileira, solteira, 'bllr 8' petiscaria. Arei Nass, requer _ estabe18eer�8e
doméstica, na.tutaI.de Jar�\.

III'
. '. ,,'

" -

,f' I cpm Repre8�lllaDte. Pedro Fereira da Silva, ,requer
B. guá do, Sul, domiciliad'a

.

e
.

.

e.' n.', ','5' ','a'
'

g' .e',"'m"_'

"

,es'tab,el,éeérlse com'ramo de Comercio. Flórencio &
residente ná Rúa "EpitáCto '

,
RodrigUes Uda. requer estabelecer·sa com locação

Pessóa: nesta cidade," filhá .,"
" ' , ,

de mão de. obra� Oliv� Petry, requer e8ta'belecer�se
de Dalcedo ,Lorencetti e de , Ao, l)óab�,hador Rural ,com 8al19 de beleza. Luiz Martins Gonçalves, requer
J3rna Martins Í.órencetti. '

' t alvará de licença, :José Carlo8 Wanderlinde', requer
Com' o Ululo Acima, circulou 'no m�s de novem- licenç_, PI' estabele_cer-s8 'C'Onio ' 'Representante .

bro de 197.5 o primeiro número da interessante revial'i1I,' ,Antonto Freociace
.

Kra$is�h, l"e.quer ,esfàbele,cer-88
'.edilada- pela Feder,ação dos Trabal.badores' ni Agr,j-- como carpinteiro. Venan�io "Djirem', requer, esta,cultura do Eslado de SaDta Calarina '- FETAESC, 'belecer;..se' �ficin'a, Pedr'o rgnacio, re'quer. �st,beJe
sediada na capital do Esiado e presidida pelo sr; Za. eer-s,. cOD,l Comercio. Orlando Lopes. reqn,r 'esta
carias Peáro Schmilz ' •

'

helsesr se com 'pintor. En,io Henriqu'e Lueh�tenber,
De acordo com o editorial, os 'Irablllhadores ,ru- r�!(iu,er estabelecer.s8 com resttlursnte. Valdemar

, ,rais 'receberão �ma mensagem- periódi.clI' em ,'� qúe ,se' SimoD reque� 6s,tabêlêcer-sé com Comerclo 'Varejis ..
'procura comuniear fi dinâmica proposla pela' novll ts. 'Joio Henrt(Jue Plewa, requer êstabelecer-s6 com
direloria, empossada li ,7 de maio p. pzsssado" formu- R,pre-sentaçäo."Paulo Funke, requer estabelecer 118
lada IlIlrav�$ de. um Plano de A,ção el�borada;, ,;. com Représ9Jltaçõés. ,Fundaç'ão 'Educacional Reg!o·,I· Dal Jara,guaeose,· réquer afvará d.e: lioença. RoBai·

do Br.anden,burg, requer· estabélecer.-s8 com Car,nel
e :dEmvados Zenaide -Avelin�, requer esta.belecer-s.
'com "Comercio de, Generoll ,alimenticios." Aniceto
�e'g,rotti, requer líC�"nça 'est�btHecer-se, com moto
rIsta. S'erv'iços de, Agricula Rodel' Ltda, requer ,e�
tabelecer se eom "Prestaçãõ. de serviço,i!! -,mecanl'
zbdos

.... 418, DatUreza agricula. Anacleto ROZZ3; reque!
, estabelec�r S8 COin �preBtaçio de' serviç,08, meclUu'
zadol de' natureza agricolâ';em imóveis rUrais.

'

. EditaLn 9.192 de 09/12.17,5

Secretaria '�I', Imprensa- '�:��fu:����an���cÊ�����
, J".'

.'

tem ·tl·lullr
'.

EQ�lf Täschner e
.'

U B Rosam . Marcello
: '... ·1
'Quando do lançamen-

to do livro'de' Ad9lfo Zi
geHi, o :Go1ernaàor :Aó
tODio'Carlos Konder ReiB,
$nunciou para o pov.
,catarinense o nove titular
da. Secretaria di(Impr..,n.:
lia, que reeai� na pe:s80a . ner,

.do sr. Antonio Alves Fi- " Ela; "bra�ileira. solteira,'
'lho, at� então Ássesl9r 'comerciária, natural' de:Po.-
do Vice-Governador ·do . merOde. neste ,Estado, do
Estado e que �foi condu-

'

miéiliado 'e residente em

zldo 80 novo postá pelo Pomerode, nes�e EstaHo. fi-
.

\
'

. " ";�

Beu relacionamento com Iha de Jo�é Marcello e dé
'

fS:omente . e/hor'a marcada) ,

"a imprensa: através" .'.- ,Enln�i'e Marcéllo. Segundas à lIext�1I :leiras: 14: às 18 horal
guidas cola,borações em Edital n. �.19,3 de,lfH2.75 �. I' ." Sábados: ,,.10 às. 12 horas . ".

IváriolJ órgãls d� impreu.'-
'la. ' ,r ... Francisco da Cuz' e . R,' PrfYs. Ipitáci() Pe880�a, 405�.Jar8gu'1 do, ,surTl /

.

Ma.rÍene
'

Sçhmitt "

'

"� Telefone 72-0282 . .

,
'

"'L. AlgUDI jo'roais,' efjrta-A,' -,

'. � )
, Nà-.'·Doite da

�

últim:B .3."�- "�.' militare'ir:e 8,clesi!á,stIcas.
'mflDta desinlormad08.de- > Ele, ' bràsileirQ,. solteiro, 'la.,ira., dia 2, do., 'lco,rrent,:.8,

'

'" ,_Ado.Uo,.Ztg,elli ' nfl8JreU;Ôperário. natural de Massa- ' • . . w

',r8� ao :o'Vo ,ti��lar da randuba.• neste Estad'o. do- "An- I·ve.r·Sa'rl·,O', ',d·e.'. Cas'"'am,e''O,.to nah�pn-8�, coneorrid. 'em �Joaçabà, ..
8' 12' de

patente e capItao uO
Ínicilíado e residente na . �re:U:Dlao" D."a Casa" do. Jor, ,.m!irç.o de 1,936 e falec��

. Exército o que nio' é
Rua Joinville. nesta cidade, �e _Voçê'não lem ,í;lJQda O rol, de aniversários de

. nal18t� de;SaBta Catari- cte .fora,a trágica em<ll'CI'
correto, pois, o, ,sr. Anto- filho de Fredolino da Luz cnamen'lo recor,. e gÚardc 'esta DoIa. para que. saber' Da, ,na Rua Deodo,ro,. nal dente 8�re'o, tambérq em
nio Alves Filho de há

e"de Helena da L�z: 'depoié que lipo de aniversiÍrio 'pro'põrcióna a;, vida e a p H a'" 'catarinen,se, ',Joaçaba, 'no dia 30 ,de,
;inuito' de.:jxo-:u Q'8 fileiras. conJ·uoal."

\, quando, ,se .deu � ,18Dça',:,c ..
, âg"osta de, � 1 9.75, ' ftuandod

.' Ela, brasileira.
.

solteira, D >, os

militart)s;, para: . edlcar- I lQen�o, d� l1vrtf de Ado] ...
'

nö cumprimento do' ,os,r-
se a atividades eilVis., industriál.'ia, natural de J"- 1.° ano Bodas de .papel 15.0 ano 'Bodas :Cilé eri:slal ·f�' Zlgelh· ;_ ":As Soluções ,g� ie:Se�retArio.E�t�a0r-"'.c':o:'r'''rj8;I:o',,� � d'O't':, 'p,ov'o',,',',' �:�ld�n',atPe' eSmúl.�. dJa,.orm,agkuia!ia, dE�'se i�.o ,al�odão 20.8

, ",: '.

" P'?r��laria .FIRais' e co,n�ou ,: c,om ,,,' Jl, � GlJ,láno' para allln1ntos de
,A' '3.0, "cour.o 25,0" ' 'piat/a r presen.ça-da. GQVernador , ImprfJ,Dsa.t'tular" querdo, neste ,distrito, ,filha 4 o

'
.

d \.' 'ltO'
'

,

"I
"

f' A tel Kapresenta 8,0 n�vo ,I ',' " . se a", Q ,0' " "p,erQ ii ou ,-mar 1m ' n omo, .' ar 0,,111 " ,ondar.. ; _
,

dà
..
Past" d.a Imp.re�8a 0111. ,ae João. BçhIDitt e "de:, Ma- '5,D madeira 35.°"" coral

.

'nl!is,!io., V-iee-:(lovernáJ-" ' :Um co'q-uetel,;'marcoU o
,r'l'a "Vieira

I

SchmlÍ.tt.' '" .. f
'."

.

AO' ó" • ..
oe

>

d M ..

seus cumprimentos,,' re· 'v en:o:"l .

'

rl,l 1 . i 0_F" ,arcos' Henrique, l�,D,ça�ente ',do, Ij:vro·q� ..

novando com ,esta 'nota Edital n, 9.194 de 10.12.75 '7,-' lã,. 45.°, �.:
'

safira' B'Ücbler" de ;Se.cretári68' fohs,utog'raf$d,or 'pelá jil}Z
',as"JeHc.itações já" ap",�, �S:". Erd' cl ê "

�8,o brónze' ,60.°" .ai' II;, ouro . de >" Estãdo,. jornalistas dr. Walter Zigelli, irDlag
.sente/dila plitlo n08SQ,: d!�.:>,CPPlil t:ce}} f? ar�9�lo {9.0

\

,b,arro' 55.0, ..... esmeral�a�, (que patrOClJ!lllra,m od.aD. :de"kdolfo� t.
.

'retór, tluândQ' de s'úa, pos�' . àE;� Gu��am}rlm ,S9 . ,�10,- 'eslan.ho 60.°"""
,1 <,

brilhanl� ,8m�nto \qO;1iVI'�):> outras" ,N9àBÖ diretor compare-
'S8.

.

(, Pedro 'Ríbeird ,e ',� '�,f': .,!," ,,,,75.° ano BodQ,s de di.•manle altas àutorida4li. civil; ceu à 'l,olenidad,e."<"J f'

·COBREIO D,O
,

.

POVO

, " CGCMF 8U36.691/0001·34

·�.1975 •

. ,Diretor .

,

I!u�ênio Vitor Scbmöckel "

ASSINATURA:
:Anual. . . .'. crs 40,00
Semestre • . . CrI 22,00
Avulso • • ; •. Cr$ 0,80
Número atnlslldo Cri. 1.,00

IENp-;tÇQ:�
Caixa Postal, '19, ,

Kua 2, D.· 130 - Fonel 72-0091
Jaraguä d� Sul - S. Catariaa

.....
-'

Aniversários

.
-, A Oafol.

Sueli, Cardoso:

Dia 17'

Dia fia
- A menina Andréia,

Piietla, em Massaratiduba
-SC",:·

'.
.

.

' ,

l)ia .21' '

. - A jovem Noimia
Gonçalves;
"Nossas feÍitilações à�8

lIniversariâoles 'da sema-

DiI".

Elé�' brasileIro.: s'olteiro,
industrial, natural' de In
daial, neste -Estado. 'dami
dliado e' residenté na

. Rua
Augusto Milke, nesta cidá
de, filho da, Francisco 8ru
r{o Täschner e Erica Täsch-,

... :KAUFMANN'
.

DR. IVO

"

.

Prefêitura' Municipâl· de
.. ".]nrBIUÓ �o. Sul ..

,

,
.

".'Decreto N. 360/75

lançado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vida.Rolária, .

Acidentes do, Trabalho - O "R.C�· de Floria
nópolis-Noroeste que se reúne às 4.a-feir•• 'nll Chur

rascaria Ri08ul.ense, no Estretto, presidido por Nilton
Cunha, na reuniiio 'aemanal do die 3-1,!-75 convidou
o dr. Moeclr Molla da Silva, Coordenador 'do Selar
do INPS, pare uma paleslrd sobre Acidentes do Tra
balho, o que se deu: sob o crivo de constanres per

gunlas. todos ávidos em' conhecer detalhes da interrup
ção do Trabalho, que tem em nosso Pars todiee dos .

mais elevados e influi diretamente no Ciclo da
.

produ
ção e nêo raro .c_bili por conferir ao trebalhador per
manente ou temporári� aemin!liçãq na cepacídade de

trabalhar. ,',
-

,H.C. Flqrianõpolia t�m DOVO Conselho -

Convocada pelo Presidente, ii reunião do R.C. Floria

nópolle do dia 4, do, 'côrrente foi transformada, em -

ássembléia, quando foi eleito o novo Conselho Diretor,
para o penedo 1�16 - 1977, que ficou aaslm Coustt
,urdo: Prestdenre -. Meacyr Pereora Oliveira; Vice -

Jor.ge M.rqu�s Trilha; 1.0, .ôecr. ,- Már.io Cendemtt
NUDes; 2.° Secr. -'- Remado Fischer; -1.0 Tes.. - AI'Ii
Da Domingg. Sedrez; 2.° .Tes, - Udo Von Wange
nhelm; Protocolo - Mílton Almeida Coelho; Diretor

',s/Pasla - Jorge Daux - Presidente 11/78 e' diretor

s/Pasta - Ivo Gespertno d� Silva.

Bebidas Max 'Wilhelm
CGC.MF. 84 429 869/0001' - 46

Assembléia Geral Extraordínäríá
, Pelo presente, ficam convidados os senho

res acionistas desta soeíedade, pera a Assem·
bléía Geral' Extraordenária. a realizar-se' às 15
horas do dia 20 de dézembro de 1975, ·nll sede
aöeíal, -na rua Joínvüle, n.O 594. na cidade de
Jaraguá do Sul, Estado de 'Santa Catarina. com
a seguinte

"
'

Ordem do Dia
, 1) Aumento do capitalsociaLde Cr'.4 öOO:

-

000.00 para Cr$., 11.700000,00, me_diante a .In-
corporação de reserva8 livres; . '

2), Consequente alteração do arto.5°. dós
Estatlltos Sociais; "

-

'

3) Outros 118suntos de interesse social.

Jaraguá do Sul (SC). 18 de. novembro de 1975.
Moritz' Max Wilhelm, Diretor Presidente

S.A.

Estado de Santa "Catarlna'

,

Prefeitura' Municipal . de
]lraUlí" dI Sul

senhores Contribuintes
Segundo DispôsiQão ,Tributaria. todo.' OI

contribuintes em débito �com a Fez9D'da .Muni

cipal UI 31 de dezemQl'o' co.JD qualquer Tribu
to (ISQN, Alvará de LicenQa. Imposto Pre(;Hal
e Territorial 8 Urbano, etc) serão in8c,ritOa em'

'Divida Ativa, e para qUI isso não aconteça a

Prefeitura, solicita qae )Od08 liquidem 08 Seus

Impostos 8 T�xa8. "

,

.
Jaraguá do Sul. 02 di dezembr.o. de 1975 '

Aldo, Romeo Puol� ..,.. Diretor da Fazenda

,
I

SABADO PAGINA 3

CGCMF ;_ "8•.431.816/0001,
Assembléia· Geral Extraordínäría

'Edital de Convocação
Fiéam con�idados' 08 Senhores Acionil1tas

desta Soeledade, pará a, Ai!sembléia Geral Ex
.traordínärte, à realizar-se no dia 31 de dezem

, bro de t 975, às, 8 horas, na sede socíel à E8�
trada Itapoeuztnho, Jaraguá do Sul, SC, a fim'

_

de deliberarem sobre a' seguinte,

Ordem do Dia

1) Aumento de Capital de Cri 57,000.00
para Or$171:000,00. medíante aproveítameute de
Or$ 114.000,00. como parte do fundo Esp, p/
Aumento de Capital., '

'

,

2) Alte�açào dos EQtatutos: Socia'is
3) ASiuntos de ínteresaes geral da Socie·

dade.
Jaraguá do, Sul; 25 de novembro de 1975, '

,

I' Manoel' F. da Costa - Diretor P!'ésidente

'Maia '

==.:===
' CPF -- 1.04021369

MUßOQI '. f. �a Cosln u lId. e Cum.·
COCMF - 84431.816/0001

'

Assembléia' Geral Extraordinária
Edital' de Convocação

São eonvldados os ôeahóres Acionisras des
ta Sociedade para a Alils,embléia Geral Ordiaárili,
que ser� fiaHzada na d,atil de' 31 de dezembro de
197b, às 9 horas, Da sede social à Esrrada lta
pocuzlnho, Jaraguá ao Sul. sc, li fim de delibe-
rarem sobre li seguinte

'

"

.Ordem do Dia

1) Bxame, dlscussão e votação do relarório
'da dtretorte, belançe

' geral, parecer do conselho,
'fiscal e contas referentes ao exercício de 1974.

,

2) EI�ição da Nova Diretoria.
"

D) Eleição do Conaerhc Fiscal"
4) Aseuntee Diversos.

JaragulÍ do 'Sul, 25 de
. nevembrode ,1975

Manoel F. da Cosra - Diretor Prestdente
CPF - 104021369

AVISO: Acham-se à .disposição des : Sra.
.Actomeree, no escritório dà aocledade os docu
mentos' ii que, refere iii. arfo 99 do decreto lei 0;°

2627, de' 26 de aetembro de '1940;

, ' ,

VEND,E _,SE

, ,", "

Iß�Úllrils Reulidas JarBguí S.B.
CGCMF N.o 84 430 149/00Ól-90

"

Assembléia Geral Extraordínäria

,Convocação /
,

," ,

'
I

Sio, eonvoéados 08 Senhores AcionistaiÍ
da INDÚSTRIAS

'

REUNIDAS JARAGUÁ RA.
pars reunirem-se em Assembléia Geral Extra- '

ordinária, a .reallzar-se DO dia 31 cié dezembro
.de 1915, às nove horas, na sede 'soetel, a 'rua
Rodolfo Hufenuessler, 7&5 a fim de deliberarem '

sobre ã seguinte
'. ordem do dia

1.0 - Aum.nto do Oepítal Social com

aproveítameto de reservas de Cr$ 3000.000,00 '

para. Cri 6.009.000,00 e conseqüente alteração
dos estatutos' ,�

Jaraguá do Sul, 1.0 de dezembro de 1975.
Díetrteh H. W. Hutenuessler, Diretor Presidente

" ,'�,

':� MIRnel!' f. da Clsln· S.B. Ild� 'e Com.

Uma KOMBl-69, em bom estado
.acac.

Três (3) cãezinhos da raça "Dobermann'
(prêtos), ao preço de C,r$ 100,00 cada

,

Tratar à Rua Preso Epifácio Pessoa, 71
'

'-,

Fone n-Oô91 com Alfonso

Escritório
': I

A.. COMERCIA,l.,
ADYICACIA - COITABILIDADE - SEGUROS
Antonio José' Gonçalves

Bel. em Admioistr�ção de Empreslis
YvonneAliceSchmöckelGonçalves
Técnica em ContabilidadeCRC(SC) 7638

CPF 09,3090 989-53
, \

Rua I (Mal. DeOdOrO) 12%/130
Fone 72-0091 - Cx. Postal, ...

Jaraguá do Sul', 'Sa,nta Catarina

Recursos fiscais e administrativo. - ContabUlda
, Serviço de marcas e patentes - IQtooóplas de
Legtllaçlo trabalh1sta e INPS - Seguros ,em geral

Serviços aéreos Varig
.

De'sde 1944 à serviço do progresso de JaraguA do Sul

'I

I Dr. Álvaro· -Henr1que
Advogado I

OAB/SC:
.

1737 '-, CPF:' 019174049

. C'oDsultas, Pareceres � Ações
,'Inventários, A9idente� de Trânsito, Seguros,

. Usucapião, Cobranças, Inquilinato, D.squ'ites,
CaDcelamento de Protestos:Defesas Criminais e

, Fiscais",Trabalbo e Previdência Social. Aces
soria Jurídica às empresas em geral.

E,X PEDI E NT E
, ,

As D.lIs feiras
das 8.00 às 18.00 horas e

,aOIl sábados das 8.00 às 12.00 hOfall
Avenidà 'Getulio Vargas, a80.

,Corupá Santa Cajiarina I

Irmãos Em'mendoerfer 'S.A.
, ,

Peça.s e Acessórios, QfiCina Autorizada

".GM" , '"'GM"

.

o seu concessionário' amigão, mantém ,plantão de emergência aos sábados e' domingos
(

, ...
.

.

Entrega ,Au�Q�ática LIQUIGAS -

.

BanCa de' Revistas ,Fitas K 7 Stéreos
,

.

Venha e verifique ,os carros da ,linha. CHE'yROLET que lhe oferecemos e constate"o

'maior desempenho ,

, maior estabilidade'

Posto "ESSO"

,
\

maior espaço
-

,

maior conforto,
maior economia,

Produtos FRIGIDAIRE

,
J

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557,

FONES: 72-0060.

JARAGUA DO SUL

72-0769

SUPREMA'eIA EM SERVI'ÇOS
SANTA CATARINA

72-0969 1

; I � I I 1....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·Prefenura, .'

Estado de' Santa Catarina

muniaipaI de �araguá. do �ul

. -, .

PAGINA, 4
"

CORREIO, --

\
)

r...... ' \

, Requerimentos:Despachados pelo Senhor Prefeito, renehe. Zeferino Morettl requer 'lic�ençá PI construir,' 'requer licença pl ,construir uma casa de -madeira
�

Municipal .de Iaraguä do Sul' --o ,SC ',', um abrigo aberto. !riDeu, Wendorn, requer licença 'pl Guilherme Gruonwaldt, requer ,licb'oça pI demolir'
, '

" construir Um renehe. Her.miD'io Bertoldí, requerltcenee o puxado de aus Clll�a. Edla M. Satler, requer licen-
.' Pi Vista da Informação eomo Requer pl eonstruír uma casa de madeíre. Nili�n BertoTdi, re- ça pl construlr uma e,asa de madeíra, AI,vino Nar-

Eletromotror�s Jllr�gl:lá SIA, Adernar lrlo Vasel, quer baixa do alvará de construção n.? 89 eendo que Loch, requer, licença p/coastruír .um muro'. Curt

,José Vtetre, Oscar 'Picolli, Abelto ,Ad�lfo da ôllva, 'pretend� coostrutr uma cas� d�''-madeira.
,,'

Nees, requer lieeDç.a »t construir "uma casa. Alfre.

H d J' P
.

M" V·
. n I C

"

AlfrAdo Butzks, req .,e'r llcsnea p/'constr'u'l'r um
.
do Bartal"requer licença pl construir 'uma eaSI

el�g oro ose ererre, -rano nono Kasswei er, ar- ...., "oi'
. '" . Elza Moser Kuhn; requer licença pl construir 'um�

los Herdr, Arnedls João Spezia, Amadi,sloão Spezia, rauche. Aristides Oatoní § Oia Ltaa, requer, )licença casa. OSplar Nage], requer lteença ·pl çonstruir. um
· Anlonio João Krawuskl, [oaqulm Belegailti'. Adio Doe- pl construir um galpão em alfena,r_ia. Norbertó muro., Jaime Rosa, requer licença pl 'construir.. uma
ge, Jàime Rosa, Roland Walter l_nssen, Anselmo ,'Ma.. Wsckerháge, reqIJ.er' Iícenea pj ,demolir. 8 reeonatruir' easa. Renato Rilysan, requer licença pI construir
rlngoni Imobiliario Vailalli comunique-se ao recuerea- um puxado. Emlho Guthn��th, requer hceça pa�a fa-

_ um muro. Alei Manoel' M:eIo, requer licença pI eons.
re vistoria do .loteemento, Nelson Klein, Rubens Kratzer, ,zer uma reforma de madeíe 8. Pedr� porgelil, .requer ,truif .1ima� ,c,asa. Aldo AlldriaJ!li, 'requer licença plloqo Perry, Teobaldo Ewelr, lnvardo Mario Muller, licença pI Bon's'ruir um puxado. Joao Pedry, requer construir um casa. Nívlado Jacob da Silva� requer· lrtneu Krutzsch, ClaudiO Ali'pio S:ulzer; Leopoldo eil'- Iicenoa pl o�m!1'trilir· uma eaaa . ds madeira. Oltelo ííeençe pl construir um muro. Airson'Gatcia; requerke, Zaílde HIlIeDa Nieoluzzt, .

Ind. Com., W. Weege Sbardelatti, esquer licença' pl demolir sua casa de 2.D via do �lvará de coastruçã».
SIA, Alido Hery Berrord],

.

Marcos Mohr, Maria, de '�adeira é r.CElD,�trui 18', Maurelio Maurer, reqUQI' Ii- .
.

Lurdes Frendrich, "Osnt Pradi,. Orlando, pamp!onll,' C90(,8 pl construir uma casa de madeirá. Egou Hens- . Antonio Strlßiiari, requer 'Íicença pi CODI uir
Moacir José Císeekt, OtOriDO Fellppl, Ierdelrno Scabu- ehel. requer licet;lça pl construir um galpão em alve- uma cesa. Moretti § Jordan Cia Ltda,'. requer li
ri,' Huomer Kaesemodel, requerem vistoria e hlbile�se, naria. Alberto Marangoni" requer licença' pl conitruir c6nça pl ampliaçio da oficina em alvenaria. Mario
de suas residencias já coDclpidBs. Nórberto OCéhsjer. ,um prédio. CeUo Bí:lyer, requ8'r lwença' pl éonstruir

.

Moreira, requer licença pI c'onstrui,. um� meia água.
requer licénça ,P,I' const'ruir uma 'casa. S.lvador José . uma casa de madeira� Carlos Brandeburg, reqller Ii- Diva Sabino �Tavare8, requer lic'.mç. pl cODs.truir

�

de Oliveira, rfquér Iicen:ç pl construir uma casa. An· cença vI reform.ar !;Jua CUB. Euchen Radunz,requer Ji- um predio em alvenaria .. Lauro' Siebert, requer li
lenio .Gaaderth, 'requer licença pl cons,truir um?! casa. cenl,}a pl oons'truir u'ma casa. Fidelis Koch, req ÍJer li- ceaça pI construir uma 'calila. -,

'
"

,

'

Herbérl MilbrGtz, requer' licença pl c�ns'rÍlir um-abrigo. ceuC}9.oa pl coüstrllir uma 088a de madeira. José J.B.' C
.

ff
João Markiewicz, requer licença pl c:onslruir um.' ran- dOi Santós, requ,ar lic�IlQ'a pj construir uoia 03S8 de

er 1 lque·Se'

,.cho. Osvalde H,oppel, requer licença pl cODstruir uma, madeira. José Emmendorfer S.A., requer lícenoa pI' BL, 'Empreendimentos Ltda. Elat,roDiotores Jguá
garagem. Tercilio Moser, requer licença pI' demolir rdormar o prédio de s'u� industria. Jeiine Ro�a, re- ,SIA" Horst Stein, Eletromotores Wege S/A., Geraldo
par,te de SUll elSé!I e re�on15rrui ta. Wílly Ziel'sdorf, 're- quer licf(!noa pl censtmir nina casa de madeira.· Or- Rekow.@ky, Sh'genoke Wajin8, José EÍDiliC!) e Vera
quer licençíl pI consfruir' uma casa de madeir�. Renal- lando Grulzma.éher, requer licença pI construir uma ,Lu,cia Zapata, Industria Reunidas Jguá SIA, Emprei
do Rtinke r�quer Iicrnçiil pl éonstruir uma casá de . casa de al'enaria, ·Alfredo, Kath. requer licen,ça' pl, tei,.a Ajas Uds. Le,opoldo e Edith 'Gesser Rtrwe, Al·
madeira.: Frailc:ilco Par,má. requer licença pl con8tr.uir

.

construir um,a casa de madeira. Jo�é Kohlar, requer berto �auer S;A, Ind. Com.,· req1Í�rem certidão De

uma' casa. José Augustinho e Maria C. Martins. requer licença p1 construir um l"anchç. João Brugnagô, re- gativ.a. ,Egon HemmiDg, 'L.80poldo e Elonora Enke,
Iic::ença p/conslruir uma casa· de mddeira. Doris B. quer licença pl construir uma cerca .. José, :Vicente, Romeu B88tO�� Adem.r Irio. Vasel, Tomé Zimmer.
Wolski, requer licença pI construir urna casa. Gel'lru ,req.oer ,licença pl construir um cas!!. João Ra,ssâel' mano, Afon�o Rasoi.ak, Nels'OIf�a Silva, Roland
des L.ewerenz, requ'er licença 'PI construir uma casg Pereira, reqller licença p/. construir, uma oaS8 de Walter, JaMsen, �Ari8tide,s Felipe',' I}ari� Chiodine.'
de madeira. Waldemií'o W'ol'kmann, requer liGença 'pl o;tadeira,_João Berns, requer, licença pl coostruir. um José Baumle, Alam·' Sass."JQsé. 'Witkos],ti, Af6n�o
construir uma, casa. Marcos SiII!mer, reqqer iiceoça pi abrigo. Euclides �lexQ,(ldr8 Deretti, reqller licença pl Krueger, Elias Hech, flaul Dríessen, Rodolfo Henri
demolir uma Cdsa. Maria Marlene Petry, requer'licenç'a costruir uma casa de' 1Q8qeira, Oi\'8Ido· lnacio,:

.

re- que Lenz, Germano Denrnes 'Junior, Osni Antonio
ril cooslruir uma casa. Willy Mahnke, requer,' 'liçença' quer licença pl construir ullla casa da madeira. Gums Ptadi,:requerem certidão de construção. Pedro Win
pl fazer uma reforma e pintura no '(lçougu�. José Bri- Irmios S/A Ind. Com. Agricultura, requer licença pr ter, requer certidãq desde quanoo p�gou seus im

lO, requer licença pl con&truir Ul1la éllsa de, méi!deira. construiL: um gàlpão. João Bero's, requer' licença pl postos. ,MarCos e Nelda Funque Simm$r, requerem
,

Ov;dio Numes, requer licença pl coostruír. UI}lIil ·casa cODstruir um muro. Militino Barth� requer licença' pl ,. certidã:,o lIe iilã.o oU não devedores., EstefaDo' Ciez,
de madeira. V�ldin�r ,Meie,r, r,equ,er licença pl construir 'ruir .umá casa de madeira. Alfredo. D. Janssen. coná. requer certidão qe averbação. Wilmar Uli�8e8 UU·

o 'umã CBS�, de m�deira. üs�aldo ,Hf)pp�I" requer licenfa quer lioença pl construir Uma fábrica em altenaria. r,ich, requ�r cerUdão se é ou não devedor a Muni·

pj construir UIJ1B casa' de mad.eira. L,uzia' GeIser 'José Salai, requer liceoQI!' pl cQÍl:siruir um ,muro. cipalidade. Adolfo SObn, requer certi.fião sobre re-
.

l3�rth, reqü�r 'licença P1 'consmJif' l1m� 'CBSi( de madei- Egidio Hisi. req ller liceDQá _pI construir Qljla' casil coJhimento dos .impo,stos durante os anos d,e '1970 I '

,

ra. Companf:Jia Máquinas FAMAC, reque� ,licença pi" em alvenaria. Ge'raldo Wern,in�h3us. requer 'n1vela-' 1975� Cenira Ropelato Marcolla, requer certidão de

ampliação em sua índustria, p,em como. ÍlliiJhlmeo'to.. m.enl0 e alinhamento para cOQslru.ir uma cal"ada. baixa, H'ercilio ti Ursulö Fodi VaUatti, requerem cer

José liDO Krause, requer Iicénça pl ampliaç,ão iI)dus· JrraDcisco Pint.r, requer HcenOB pl construir um . tidão liIe, são ou n&.o. 'devedores. Jaraguá Veiculos
frial. F,lares,Barallo;' requ'er cons'trir um muro. CIBu- mButÍoleu. FOÍ'tuqato Spesia, reqller 'liceJ;}ça pl CODS- SIA, requer certidão se é ou não d�vedora a Fa·
dionor José 'Borba, reqmzr licençà pl colfst�uir um .. truir 2 deis msusoleus. Ari Wachkolz. requer Ii,ce.noa

.

zeoda Municipàl. Henrique Pal!lsoJd, requ.,r c,ertidlio
ra,Dcho. Rolf 'Marquardt" requer licença pl, conslruir pl constroitl uma casa. Ma.rio Soares, requer licença de tempo de atividéodes. Adolfo Umbelino da .Costa.
uma casa' de, ml:ld�ira."Alfredo Bonominí, ,requer Iicen- pl cO'nstruir uma' cas's. Adolfo ,i1 L. ,Reime.r, requer requer certidão se é cu não devedor '8.Muni'cipali'

,

. 'ça pl fdier uma r�forma e' nma ampliação Um puxado licença pr demolir .uma 'casa de madeira .. ErWino dade. Raul Marcolla, requer .c'ertidão de baixa. �u
de madeira. Aroldo KlasD'iil, rique<: Ii,çença pl construir Fischer, req,ber licenç� pl construir üma· casa de" rilo. Barreto. de Azevedo, requer certidio se Olivia
um puxado, Luiz NàZillllO', requer Bcença ,pl construir madeira. Eugenio- A. de OHvflira, requer IiceuO,a 1>'/ Schioche,t 'Bcha-se cadastrada nesta Prefeitura co,

umá garagem. Ar,lino Barauo, requer,licença pl construir 'construk uma casa de mad'eira. Ni�aldo 'Jorge Win- mo Comerciante ou outra atividades. Zenaide' da
uma. casa de madeira. Mariza Blidna, S,lreb�; requer ter. re,quer IícenQá '61 construir, uma casa de madeira. Cunha Avelino. re,�uer certidão S8 acha-oe cadas:
Iiçença pl construir um muro; Viror Wulf, requer Iicen Maria Kit'z!:>erger ,Bertoldi. req,ller licença ' vI.· cons trada. Antoni0 Saberino,!, requer certidã'o para Jazer
ça' pl construir uma casa� Juão Cunha, reque'r 'licença uma casa de madeira. Roberto EW.ll)ilJo Petri, requer pro.V8 .perante ,o Carto.rio de. 'Registro. Antonio Ata

I pj construír uma casa de madei,ra;' Rodo,lfo Maurer, � truir _ liceuça pl construir· uma casa de m&dElira'. nazio, requer cf'rtidão de baixa. Norberto Hafer·
requer licença p/.construir um rancho. Wilsoo :Balsa- . Valdemiro A.lvizio, reqaer licença' pl construir .'um m�n�, requer 'por certidão se',o requerente 'é pos'
nelli, requer, Iic�nça pl consírUir uma, c'asa de Ó18deira�' aumento em Bua casa de mad,eira. Osorio Milbratz;' sOldor de um tertlDO. Adalb.erto Fugel, requer OCH�

José Scmitz, requer licença pt construír um mousoleu. ,requ,er licença pl coustruir ,uma casa. de .Dadeira: tidão de ·baixa. Supermercado Jgu6,S/A, requer cer
José' Antonio Fereira, requer Hcença pi const,ru,ir ,um Alceu Fernandes, reqller licença, pl construir' um� tidão de retificação de' numero d� endereço face

, mausoleu. Siegf�id Kreu'zf�ld, requer licença pI ,CODS- casa de madeira. Valdir Fiama,ncitii, requ,er lice.Dç!l alavará de ,IicenQa' ter sido expsdido com o n.- 90�
truir 'um mansoleu. Dorival Heinkeld,ey, requer cons- para' c 9 n s t r o i r uma C8S8 de ma d e i r a. que o correto seria f) 0.° 630, He:rmioio ,Benevenuttl,
lruir dois mausoleu5: CatarinlJ ßeFns Kraisc:h,', requer Antonjo Bento de Souza Sobrinho,', requer licença r�quer, certidão se são ,dévedorel!l a Fazenda Mu;
constr,ui,r tres mausol'éuS. Angelo Piva, requer construir pI conl!1truir uma garage:m,.Orlando' Pamplona, re- nieipat

. ,

um mausoleu. Catarina Berns Kraisch, requer licenç.a' .quer licença pl construir uma, casa de madeira, Jo
p} construlç�o de tres· ttíausoleus.' ,EwaldQ, Albe,rto Pe- sé Avelino Neto. requer Ucença, pI cunstrpir uma

Iry, requer Iicenç,êI pl csnstruir um mausoleu. Luis la· casa de madeira.' Juli� Hentz, requer'.' lic"ença pl Vitor Bauer" r�qtier escla'recimeÍltoB para,8Q"
cinto Derin, rllquer licença pl construir uma' casa de: construir uma- ce'rca. João Sciepiet, requer licença gestões e informações çonstantes no ,requerim(jnto
madeira João Mathias VerbineDn, r�quer lic.ença construir pl complementação de sua casa. Carl Milbratz., re- ,n.o 2.378. "

.' ,

um áuménto. Alexandre Kubini'ki, réquer construir urnll quer licença pj construir uma . cssa 'de madeira.,
. Deolarâ�se'

·

cerca. Fiares Baratlo, requer licença ,pl consfFuir um' M�rcos e Iris Lemke, requerem ,licença .pI cOIÍs-
PUXi;ldo ,de 'm!:deir�� AdoJar Reese requer licença, p/, truir uma casa de imadeiFB. Marcos·Waldir Giro1l8;' Airson Garcia, requer por decl�rsçâo se 8

construir um rancho� Brne&to Odorizzi, reque.r, licença requer, licença, PI. construir uma. casa de madeira. ' atual rua Leopoldo Jens8B' anles s denominaç�o' de
pI construir um puxado. Neyes SIA Ind. Cerarinense Kurt GorH, 'requer licença pl constr.uir u'OJa' 'casa 'Ricard'o Hass e antes Fred@rico Brues,them. '

'" de Arleftllos de Madei,ra, requtr licença pi c.onstruir de madeira. João ,Romão, requer Iié�nça pf90nstruir /, Altera�se
um prédiO parq �scriforio. ,Ditmar' Slrelow, requer, li.. lIma casa,· Ricardo Dana: ,requer licen\,8 pj 1

eons- .

c�nça pl construir. uma casll. Vlildir Scoz,· reé:lue� H-·· truir uma .C888 de madéira, Alvino Hornburgt requer Cómercial Perola Ltda, Tendo transfe'rido SUIII
\ cença pj CODstruir u!TIa casa. Ivo PI.oazaí, riqu�r Ii- liee,nça pI construir um muro. Aug�sto ,Mtini, re- in8telaçõ�s pa,ra ,Av. MSJ!8chal Deodoro n.O 927: re
cença pl construIr .um rancho. Ewaldo Duwe, requer. quer .licença pl eonstruir. uma C8S8 de m8�eira. q�er, alteração em sua fi�ha cad:astral.

'

Ilcépç.a· pl c�msttuir uma cqsa. Lburo
.

D,. S. Radlke, Antonio ,João Gualbarto Pereira, requer licénça' pI .

Como Re''quer·
"

requer aprovaçiio dos ,pFojelOs: de SUIl!, casa: Victor . reformar Iilua: Cíiea' d. madeÍl'a; Daviaa Manes .

,

.

,Bauer, requér certidão de projetos de ruas, 'Porival Rumpb, requer licença ''PI fazer um abrigo de' ma-
:

'. . Delegacia de: Policia de Jguá" do Sul" re(fuer 1

Fodl, requer )i-çença Pl,construir uma' .casa de n'uiidei- --;deira. Elzira B. Schw8.l'z. re,quer lIcença pI' cone- copia ou fotQcopia de alvarà .funcionamento se,não.
. ra Onelia Maria Verbinenn, requer licença' pI consfrui:r truir uma cas&' de madeira. Marcos Krause requer. foi 'forneci�o alv:artl, se poslSivel mandar' c�rtific8r

4 mausoleus. Maria Änt.oohr dô ,; Silvêl Ma5c�rilnhas;' li'cença pl 'Construir uma ,cala de, IDlid,eira. Luiz nos envian�o certidão.:' .

.
.

re!:luer 'construir. um möusoleu. Bt. Empréendiment�s i\ienen, reqUer' licença pI construir uma casa' em

Lida, requer Iieença pl cOllstruk um ed.ficio de alve;' alvenaria. Marcos Simmer, requer cli9�nç8 pl cons- -

, nada. Construtora IMCOL LIda., requer: licença pl IrUir uma casa em alvenaria Adol,fo, J.C. Reime�, Pedro Whiter" requ,er atestado de jrr8tividad�
cons'rüir' um predio de a'lvenaria. Mathiide I<och" re·

'

requer licença pI construir limá ,CSS6, em alvenaria B.ernardina Maria Muller, requ�Í' atestàdo de inª,U
quer' licença, pl construir, um 'mausoleu. Iris D,umke, r�- A Caixa Economica, Federal de Santa. Catarina re- yld,,:d? Pedro Estevão Alves." requ.-.r atestado de

quer .licença pl construir, um m�usoleu. 'Alice Xavier'· quer liClilnça PI. reformar, interior da Agencia 'e, ex- l!la.tlvldade. ·Gustavo Ma,thi,8s, requer atestado. de in�'
GFOssklgs; �eqiler'licença p/'conslrtiir um· mausoleu_ terior da fachada bem como ,a construção .c,te U�II ttvldage. Avelino. Bento. requer' àtestado de .inatiVI·
V�n;r Brandenburg, requer licença p construir um., calçada. Mauricio da. S.J .. Lenzi; requer licença ,pl dada.. .'

,
" . .'

mausoleu. Ana, f. Berner, reqúer licença pl. construir eon.struir :um murol 'l\,nselmo S�bel, requer 'licença A D'
"

. '.

d D A"
'

".

um mau.soleu Amonio G�Í'aldo Klein, 'requer"lieença p1 'pl construir um puxado. Hado Doege, requer liceu· 1 'B O 'lretor O, .'. Fornecer, Declaraçao

consiruir um nÚlusoleu., José Francisco ,Krilj5ch,: requer ça pI construir' umá, càsfÍ mista. Atóisio Kloswski, as�ados :'nos Documentos Apresentados..
, Iiceóça PI construir um. mausóleu. Wähnor Benro, re- requer lioença p/,construir um� casa de madeira.' Anjelo Fbntana, Donilda Friedel Grutetzmbcber,
quer licença PI constiruir urnO casa de madeira ..Jolé qildo. Moveis e Esquadrias Tl!arnei Ltda" re,guer' liCença "Ad�lson Albano Refnhardt Beno Konell Otavio
Kúhn, requer I:jcença Pi demolir uma casa .de m'adeira. pI colocaçã9 de uma, placa. João José· Barbi, re- . nr�tt8r, Hugo Ruediger,' N�rberto Wakerhage Mi..

, loão B'osco Meuer, requer licença. pl, cons.lrui� um quer licença pL construir uma calJ�� .Contado Pinter, noruwajin'a: .., t, .

.

.i
. r

,

Atesta-se
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CO�JlEIO DO POVO -- SABAÍ,O' ·1a�1a-7S'
\ -_. -

'

venceDdo·a primeira equipe na cobrança de pen.ais;"Juveni};4o BaependUxl 'Botafogo da Bar'::
. ra do RJo Cêrro; D. Pedro de Corupá equípe :.Juvenil 2xl WEG Juvenil; FuncioDários de Gua
ramirim 3x1'ARSEPUM; Gordos de Guaramirim 4xZ Gordos de Jaraguá: Já no doniingo '08 re

silltados foram estes: Weg OxO Menegot,ö' vencendo 8 WEG DOS Penäís; Jarita 2XO Vat,eraDoB
do Baependt; Moças de Co:rupi 2XO Moças, da WEG; }l:strêlla zxt D. 'Pedro II .�e Corupá. Neste
jogo o árbitro Osvaldo Rocha. expulsou todo o time de .Corupá de campo demonstraDdo falta

de maior' traDquilldade para que o préUo ,tivesse andamento normal. ,E na partida de fundo

Baependf e Rio Branco de Paranaguli não for!lni' além de um empate seIÍlvabertura de conta

gem. A renda do festival com expIora,llo do b-ar e cozinha rendeu bODS cruzeiros que Berão

aplicados DO departamento de. futebal do clube. "

_

Baependí amanhã em' Paranaguá

Festival Esportivo do Ouro

Corr,eio do ·p·Q·YO' "

{ nos Esportes
'.

.,';",==============

Geraldo José 'comenta...
Neste 'ftnal de aDO com a falta de um campeonato maís prolo�gado �m Dossá cidade

08 chamados grandes do futebol, Baependí e Juventus vem-se as voltas com a organiz,ação de

torneios "caça níqueís", o 'mesmo se dizendo com relaçllo ao bOm time do Estrêlla de Naren'

Ramos. Creio quê Deste final 4e ano sem atiVidades esportivas Ikté 'o retomo daI férias dOI

jogadores, a preBldência da Liga Jaraguaense de Desportos, 'poderá encontrar uma fórmula

capaz de determinar a relização de campeonatos e torneios de maior enverga.dur&, pois Dota

.e qu.• ' a cada ano que passa o futebol vai decaindo ainda mais. Caso o Juventus venha COD

IIrlllar sua partic}paçlo DO Estadu1il, !" é' a única Boluçllo para salvar DosBo pobre futebol em

bora' os compromissos financeiros Belam elevados, Iqas' com plan1ficaçllo tudo se resolve, ve

mos com bons olhos a volta do püblíco aos.estádios dé futebol. Este rato ficou evidenciado'de

quaDdo bons espetáculos sãc progr:amados o público sabe prestigiàr.. Mas paralelamente a uma

partlcipaçllo no profissioDalismo achamos conveniente de que a LJD e li diretoria dos elubee

pensem eIl! uma fórmula melhor, POIB em cida_des ende existe um clube profissional, o amador,
tende a' de saparecer p'Ol' completo caao não sei_m organizados tomeíos com uma estru-,

tura mai, eendízente, Com a palavl;'a os homens que dirigem DOSSO e.porte, ficando uma suges
tAo, este eampeonato paralelo caso o Juv.ntus participe do estadual, a8 partidas poderio ler

18 preliminares. lias também Dilo vamos esquecer e lsto,é,lmportsDte, do campeonato de juvenis
,

.

,
.

.

I

Baependl e Rio Braneo voltam a ae defrontar Da tarde de amanhll. Desta felta o time

, jaraguaense irá a cidadã paranaense de Paranaguá, onde enfrentará o Rio Branco, uma equipe
em faBe de formaçlló para as disputas do est�clual de 76 no Paràni, que, preteDde mOBtrar a

sua·torcida as noval,contratações e enfrentando o Baependi que ,leva fé nesta apresentação.

Sem'ana

Relação ,de Reservistas que' de- '

verão se apresentar 'de 09, a" 16
de DezembrO n,a JSM de,Jaraguá
,. ,do Sul. '.' .

.

.

"Correio do Povo"

,um Jornal'
a Serviço do Povo

de GarlbaldíVerde
. .'

'

.

A Sociedade Esportiva Ouro Verde, com, sede em Estrada, Garibaldi eBtarA prOIJlOVeD-
do graDdioso festival esportivo, com a partieipaçllo de diversas equipes de renome DO cODtexto

futebolistico de empre!las 8 demiiIs cfubes Esportivos de n0'iisa cida!!e. O infcio 8Stá previsto pa
ra hoje,a tarde prolongando-sé até amanhl domingo; h�vei'6 completo serviço de , bar e eo

�nha, e na partida priIicipal defroDtar·se-llo a equípe anfitriã S.E. OURO VERDE X TABACOS

BLUMlSNAU da cidade .de mesmo Dome.

o r. Ed 9 a r Out r a'
Dr. Osmar Outra
(Fiscal de Rendai AposeDtado)

Advogßdos'

Defe.as fiscail de qualquer' natureza - Cobranças - Inventäríos - Desqui
tes - Alterações de Firmas - Centtat08 - Acid,entes de Trânsito - Defesas
na Área das Fioanciadoras ,- M8t�ria Trabalhista .. Viaja-se a Serviço dos
Clientes.

Rua' Reinoldo Ral, 550 - fDles: 72-0754 Escrilório .:._ 72-0301 ResídençiB
,

. ,

Jaragul do Sul SIRla Catarlnl

.'Escritório
�

. de' Advocacia

"

Destoques
Resultado'

_ do Festival do Baependi
. Foi iniciado DO Sábado, apresentaDdo OB seguintes resultados: SerIa lxi Kohlbach"

. , ',' .

\

,
,

Adebtit' Roeder, AdelIno· ,HorDbilrg" Ademar

Gaedke, Adernar KleiD, Adernar M88SS; Ademir Ba

tista, Ademir BrandsDburg,' Ademir KaratsD" Ademir
da Silva 'Adilo Hansen, Mrton Emmandörfer, Alacri- . ,

no Alquini, Alcideriõ ,JunkS, Alfred0 Gadotti, Alidor Cronica, Carioca, é a çol,una' assinada por Jo.

Aoklan, Alinor da Silva, Altair Americo, Altino Gio- :sé Rainha e tem tido divulgação seguida ein nosso

comuzzi, Alvaro Aluizio d'a SHV8. Alvinho Csni, serpanário. exceção feira às últimas semàD�s, ,quando

Amandos Klabuode, . Antonio Dhl, Àntonio J,Ole Gon- as' conatantes viagens do dire-t'or determinaram 'alguma

çalves, Al)tonio Oechsler, Aristides Dalósnale, Ar- imerrupção, que se pretende' reguhlitiZar: •

1
'

land Branttenburg, Avelino Macelai, AvelIno de O prof José R.iohd da Costa, este o nome

Oliveira Gerkal, Oalixipo de Pa�la Filho, Carlos completo do Mular da Croli.ica Carioca, nortista de
Mielke, Gelio Ori8tovão� Celso José Schiochet, Clau- boa formação, atualmente residindo DO Rio de Ja':'.
dio Doege" Darei SteindeI. Darcy Fagundes,; Dercio neiro, pasaou ii vida inteirli' ii transformé:1r em notícia

Back, Dev8nir Danoa, Dorval José Verbinn8n, Ed- os acooteciment.os que 'c,hegam ao' sell cenhecimenlo.

glÍ,r Hieo'fUmayer, Edegar Brandes, ,Edgal' �J.garez ' � � _ "�-"", _ -"':... '. _. -
"

- ,-- c. _- "

Schmitt; Edgar Prestiní, Edison Jorge Zanen, Ehren- Eis' que, agora, ele prQprio é notícia. Ou melho.r:

fried Krüger, Elmo Mathias, ErmeDegildo, Leoni, ele 'e dona Morga OU Nenê" como ele chama cilrinho':'.·
Ernesto Natalicio Ki.ßtkolki,. Estor Dorigatti, EugeniO"' samellle. a aua 'dedtcada espôsà. No dia 10 de .novem

Augusto Demarchi; Evilasio Vargas, Fernand9 José' b,ro úlrimo o casal completou suas Bodas de Bsmeral

Emm@ndoerfer,' Flavio Rogerio Ramos, Gabri�l da.. �ão anos e anos de feliz consórcio. E II Ilegria
Franeener, Gerson A.\lrelio,' Dornbusoh, 'Genesio invlldiq o coração bondô�o do prof. Rairih., que traDS�

CarUni, Genesio PaQstein) Geraldo.' Baumgarter,
'

portou para a sua coluna a alegria do seu lI.:onticl-

Gilberto de Oliveira, Guido. FIsnzlter, Hanilton, G�r;. lI1e1llo:
t •

oia, Hens Marquardt, Uens Thomaeo; Idone . Luiz

Grolli, -Ingo Dallmann, Ingo Krueger, 18aldino Forlin·
IVllldo IORcio Bortolioi, Ivan la-nác'io Leutpracht, Ivo

Hus, Ivo. Olimpio Piaz�'zni, Ismar Antonio �chwortz;
Ivo LenHo Schmidt, Ivo MOlIer, Jaime Franzoer, Jaime
Lindolfo Maba, Jaime Osmar Mann, Jeacir Gonça!ves,
João BQddenbersr, João Oulos. Venturelli, João Leoca-

. dia, Becher, João Pedro Juokes, João da Silva. Jorge
Alberto KoralI, Jora-e' Luiz . Gonzagl, . José Bridaroli
Nelo, José Carl.os Rosa,. José Domingos, José Grosal
José Jesuino, Jo&é Lino Zapela, JQsé Sborz, José '�e .. '

gio Lazllris. José da. Silva, José Stenger, Juvencio
Döllagnol'Q, João Gorlles; José lreoeu Pao'8tein, Lauro
Giese, 'Levino Trfebess. Leodomir Balista. Lino Nival.
do Uber, Loreno W�I'er Muller, LOl'iel RetzlaH,

.

Lucio
de AqUIno Machado. Luiz Antonio Mora. Luiz Carlos

I"lorlani, Luiz Carlos Kienen, Luiz Carias Schmilt,
Luiz Celso Pereira. Luiz Cesar Làzzari8; Luiz Gonza-.

g. Demar;Çhi, Mimfredo Moh,r, M'.ofredo Henrschel, MI
aoel Ademir SanIos, Mario Alves de Siqueira, Mario
Oeur' Kün, Mario, Celar Ristow,. Mario Jms9

Mcltzger, Mado' Nunes, ,Mario Ti8si, Mari.o R098� ·M:au
ri Cezar Radu.nz, Mauro da Rosa, Mario Jose Pam

pllloa, MiHfm Pradi. Moacir P@reira, Nestor Gilbe·l'to
Lesemann, Newt\)D Marcos ,Petruza, N'elson, João

KOrlPanD, NelsQ-Jl Rogerio Karger Nelson ZaHmer,
Nilo Hofmann. Nivaldo Gregolewitsch, Nori.al Ho

r<?ogoSQ, Olindo João Feder, Oei Oiaudio'. Campos,
Olivio Marcos StiDghen, Orlando AV!3nicio Dalagno
Ha, Orlando Gilberto Gonçalve!: Osanir dos Santos,
Osmar Mus, Osmar' Schmidt. Osni MoreUi,' OSl)riQ'
·Murarà. Os'valdö BruDI' Oll9aldo José 'Pedrotti, Os
'sldo Kanzler, Osvaldo PedroUi, Pedro Ma'rtini� Pe-·
dro Plulo Michalak,' Pedro Pereira, Paulo Seveg
nani, Ralf ,Engel, Ralf Giell8, Rein!lldo RudoU; Re:
lIIigio Viciozi. Renato Kru8'ger, Reno SUSI, 'Roge
rio -Olidio Vicente, Romaldo -Behling, Ronaldo José.
Demarchi. Ronitaldo Hofmann, Rubens Kretzer, Ra
baDS Tod', Rudimar� B'i!hling. RaJ' Oarlos Henrique
RanlhUD; Sandro Lessmann, Sebastião Ribeiro, Ser

gio AntoniQ Dias, Sergio Luiz de 'Oliveira, . Silverio
Jose Ewald, Silvino V'iergatz Ta'rcisio Witkoski, To
IDe Zim'merlJ)ann, Udo Ju'geon,' Ulisses Danna, Vito·
der Meier, Valdir. HetnblJrg, Valdemar 'l'omio, Valde
lDira Friedríeh," Valda'miro Maass, 'V�ld'emirô' Vieira,
V4dir Crislofolioi, Valdir Jesuino, Valdir Leooi, Valdir.

Milnske, Valdir Srein, Valdir T�cil'a, Valfredo Wolo-

dasczyk, Võlmor Zinghel'ini, Vendelino 'Koneh; Vilmar
Macedo, Vilson Roberto Ern, Walter Weller Junior,
Waldemar' da ·Silveir•.•. .

CronIca Carioca,

.

Deixemos o professor'falar.: f·,

,
"BODA� DE ESMERALDA - Hoje, 10.11, es

rou II ,gozá-Ia. A Natureza dissjt à mulher: Sê bela, se
tu podes� .sábia, se tu 'queres, ruas com'siderada ,não
deixes ounca de o ser. Uma boa mulher - repito - é
o mais belo· presente, o dom mais precioso e a maior
bênção, que nós podemos. receber do céu .

. A, minha ê uma esmeralda, umll� pedra,. uma. jói;a.
Os, pirilampos são a imag'�m das mulheres. E�qualÍto
elas e.tão, na obscuridade, luzem e brilham; porém
desde que tratarr.. de se dei:x:ar ver desesperam-se..,.- e

nio se repara senão em seus defeitos. Há U!D IIno

passeI eSla data em JOINVILLE, SC, feodo feito unia
'''rournée'' sob o patrocinio .de A NOTíCIA, que DuaCéI

esquecemõs, eis que Bonorina (Nenê ou Môrga, com.o
öfelivamente chamo) p:-oclama que f<>ram dias os mais

felizes que leve. Um "li ida e eutro na volta dé Fio

rilJnópol:s, Blumuôu .e. trajai.
.

.

.

.

. Máqula8s ele calcular" ELETRÔNICAS
18 modelos com' e sem ,fita, de escrever,

. somadoras e duplicadores.
Revendedor exc!uslvó· para � região

§OCo "Gráfica' Avenida ltdlao.
,

Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Oarintia de 1 ano Assistência Permanente -

,
.

'.

.

Região· sofre' as ,con$equências .'. da'$'
fortes" chuvas c·ontinuas

As prefeituras municipai8� das cidade's que iô..
tegram a r�gião norte, DO Vale do Itapocu, estã'o
sentindo há vários dias 08, castigo. das' fortes éhu-

, vas que não raras vezes 'tém .ocasionado ulDa série
de trans�é>raos às adminIstrações municipais, ,imp.olJ
sibilitadas de ,oferecer melhores condições de, el�
coamento do tráfego de vefculos. Assim tem aeon

)
tecido com �ela-ção a8 �strad6., que demandan ,à
Jal'aguá, Guaramirim, Masiaraadubá, S.cbroeder. ß,
Corupá. Neste último municfpio, iuformoo o Prefei- I

to Oto E. Weber, .enormes barreiras deslizaram
ocasionando todll a Borte de problemas 80. tráfego'
de vefculo!J, como o 'caso da 'eltrada Itapocu,- ond�
somente agora os trabalhol estão encontrando uma

solução mais favoráveL
.

.
Dos 16 filhos que ,tivemos -' 80U casado pela

segunda vez - perdemos seis, e agora, conosco vi

vem Gustavo Adolfo, advogado, e Frederico GUiher·

me, •estudanle
.

de engenharia' operacional elétri('l. Cer· .

cam·nos rri_nta netos.
.

Devendo ocorrer, no próximo di. 17, o jantar
oficial de despedida ao Irmão . Alcfdio . Schmidt, 'a
Associação de' Pais e Professores öb 'Colégio São
Luis, eonvid� para, o sup'raoitad,o jantar, que terá
lugar no Restaurante Itajars, às 29 horas,'

EnvilllJlos cU,mprimentp's 80 diaÚnto casal, eo

quanío agradecemos oi' cumprimentos enviados peIP
.. J.'�',n't'ar d'·e" de,'spe'··d.1"·daOöfillfcio de nosso diretor. .' .' .'

.---
, ,

,

NiO, houve 'namoro. Nunca entrei n� 8UII cas,a,
Via-a à Doite. Pedia·a em casamento, q,ue se realizou
30 dias depoi8� Nunyca, lhe perguntei se ,Já Hnhel pre-,
tendente. Sei que vivemos úm para o oulro. O aufor

das ','brigas" sou eu. Uma bela velhice é' o salário de
uma bela vida, 05 cabelos brancos são uma Corôa
com que cl tempo orna nossa cabeça.".

As listas de adesão pode'rlo ser encon,tradas.
'eom o sr. Henrique Wolf na firma Irmãos Emlilen�
'doader SIA. " com () Prof. Paulo Moretti, no Colé

gio SAo Lufs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Tomada de 'Preços N,'o JSU�OÓl/75'
-

Ó SERVIQO-'AUTÖNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA e
ANO LVIi' IARAGuA DO SUL (SANTÀ CATÁRINA) gAbado 1,3 de Dezembro de 1975,_ N. 2.864 ESGQTo. � SAMA� -, avisa que: II Tomada de Preços
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!.!!!!!!!!!!'�'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!=�!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!�' n;o JSU-001/75 p,ara II (lquisição de materiais, de pvc
,,;===========;='=F================,===,======================;', -rígido para ii rede de Distribuição do Sistema de

Abastecimento de Água da cidade de Jaraguá do ,Sul
-, Estado de Santa Catartna, marcada pare odiá' 05
(cinco) de dezembro de 1975 foi adiada para o, dia 18

_
(dezoito) do correnre mes, ficando alterada ii data da
caução do dla 04 (quatro) de dezembro pare o dia 17
(dezessete) do cerreute mes�

• ,. I

,

,',
JOIlGB GtlNIBERTO BIHR, bra,ileiro, cas�d,o,

comercja�tc, residente em Rio da Luz U, declar-a que
perdeu os' documentos' de sua Lambreua co', brlnca/
verde - eno t 964 - Chas'si LI 5,016807, a laber:.

,

" Certificado, de p'ro,riedade n.• ã69t88 - S�ruro
Obrigatório ,,_ TRU referente ao aDO de 1974.

Falando de jogos abertos' SiIidi�:;:·::8���::�:::��:es
,Edital de Convoc�ção

Pelo presc:nte Bdital ficam convocados "8 seoho
res associados do' Sindicato dos Trabalhadores nas,
lõdústrias Metalúrgicas' Mecânicas e do Material Blé

, "Ogtra injustiça. que acabam de fazer, é a de tr�ço. d� Jarllguá do Sul, '�ril gôzo de seus direitoS
nio terem �Bcol.hhto Jartilgui do Su� para Isde dOB SID(!Jcaisl para Ie reunirem em Assembléia Geral Ex,
pr6ximos Jogos. '

'

' � "

'�raordinárill, DO pr.óximo dia: 16 de' Dezembro de t 915 '

Por que SSBB recosa? Qua-1.' 8 -

cidade, ati aqui, as 19,00 horlils em priméira convtlução ou às 20,00
exc8Qãõ de Br-úsque, Florianópolis, Blumenau e loin- horas em segunda com, qualquer numero de- lJSSOCia·
,ille, qUI estavam previamen'e preparadas para rea- . doa, em sua' sede social sito ii Rua: Padre Pedro
lid-los? Nenhullla: E nega'se a Jaragui do Sul. sob Franken, 133 'para tomarem-conhecimento e delibera-
esse únioo fundamentá. a Gporllmidade úoiaa de fls- ção sôbre a seg-uinte orde!!l do diit:, '

tejar o CentenArio, de fundsQão do Município com a -1 O· - - .. . 'to
IiIU. realização...

"

_

- Iscu�sao e votaçaG por 'escrltlDlo secre
,

'

,
' di suplementaçao da proposta orçamentárill para o

Conseqü'enoia 'pela primeira Yez saímos de ,um, exercício de 1975 com o relpectivo parecer do Coo ..

JASO sem saber onde ,serão realizadO' OB pr6ximoll 'selho- Fiscal.,

I

Importância de Imprensa negá-la que'm' hã-de?
QUilntos houve Que, com o advento do rádio e da
televlsãe, julgaram 'que a imprensa estava com seus
dles contados. Laborarem em erro e hoje' certamen
te-estão dendo a mão à palmatória.

Oll,lReu arq�i"o para voc'ê
Quinze de dezembro' nossa homenagem q'os' i�rnalistas'

Prol. Palrll. Moretti
ela 'em certos editoriais, quama vivacidade, em c�r�',
)05 pormenores, quente Iundementação em .certes.
cementértos,' quanto conteúdo em cerlas matérias.

-:
,

Folheando as páginas, de um Iornal quantea
vezes esbarrilmo� em dificuldades 'pöra descobrir o'

'Importante meio na educação, na informação pleno sentido de derermínsdo ponto de vlsta, quan-
e ne formação das masses., nunca será demals re- tas vezes se digladian 8 adaptação e a tradição,
cer comentários acerca da responsabílldede que es- quantas vezes se mleturarn a analogia, e o paradoxo,

Ibe ii quantos sua exisrêncía, atuação e desenvolvi- quanlls' vezes se aproximam a alienação e o ,pra
mento estã() afetos,

, gmatismo, .quantas vezes se distanciam - o' primado
Malgrado a ímportêncta do rádio e da televisão' da� obras do primado dIS messes, numa íntermltên- ,'II'como meios de formação da mentalldade modern", ela salutar,

'

li imprensa sempre representou e representará íne- .

gável contrlbuiçäo e exerceré benéfica influência co- Processo normal di! informática, ii imprensa é
mo veículo que conduz ao 'conhecimento dos ho- dinâmica porque é diversa, indo do esporte à reli-

II mens e du, coisas O jornalismo - Ainda fascina, gião, da pelüíca à economia, das letras às artes,
. ainda Influi, ainda lIrraSld, ainda ensina. Quantas das clênclas à pesquisa, tendo o cöndãode exercer

mllnifestações .expostes, quantos problémas suscita- influência. naqueles que lhe extraem conhecimentos
dos, quantas reívlndlcações formuladas. quantas

- eruditos, ou benéfico passatempo.
'

nottclas semeadas 001 quatro cantes do mundo. ,E .o mals importante em tudo isso: ti leitura.
e a rotina diária, "rnútatls murendts";: vai A leitura que instrui e educa, a leitura que informa

,

absorvendo lições, vel eomptlendo exemplos, vai e diverte. liso é imprensa. Conhecimentos ínterpre
,
apresentando 'sugestões, vai colhendoseluções. R,e8�

.

redes na mais sã ortodoxia, enstnemenros exíraídos
saltar a lmportâncla da imprensa, J nos: dias Ituais, da· cultura uatverseltste, Iormeção alheia a untlatera
é tarefa desnecessária, pois sua maleria é o mundo, resmee estrábicos. tnfoemação eúsenre de deiurpa-
sua notícta é o homem. E o que há de mats impor-

. dores da verdade _

'

tente 'do que o homem e o seu' mundo? Quem 'po- Não seu jornalista e, em não sendo, slnro-rne
dera neg'ar a infiuência que exerce II imprensa so- à vontade pera saudar os profis,sionais da imprensa,
-bre IS' transformeçõea que' apresenta o mundo Isce pela plissagem do Dia do Jornalismo" que rrenscor-
à atividade do homem?! ·re no próximo dia 15, Não sendo Iornensre, mas

Pela imprensa DOS femlltarlzemoa com seguros sendo um apaixonado do, jornalismo, finalizo com
raciocínios, nos deparamos com belas crônicas, DOS este cousether ôe Vecê' quiser ter uma boa cultura
deleitamos com coluaas IHeriiÍrias, DOS encantamos geral, se Você t:lesejar obter uma 'boa formação'
com estilo ápurado. Duma pa:lavre, aprendem,os. eclél-ica, leicl, leia, Jeia, pois quem não, lê não sabe
Quanta sutilezà em certos arUros, qUlnul jnlelig-in- COIIVerSlr.

1

,

Morreu
,I

Plínio
Em eleição reali�íld'a no dia 16 de �ovembro últi.,wo, em f'loriaoópoÜs, foi Sa,lgad.·Oeleila a nova diretoria da Federação Cararinense de Xadrez, que regerá os seus

destinos pelo pertodo '�e dois anos. A nOVd diretoria, já empossada e que conta, .

l!0 ,seu �onlelho .Fi�cal, com um representante do Clube jar_ru1ense de Xadrez," Plínio Salgado, mo-fICOU assIm conSIIIUld4;_ tivador de um dos
'Presidente Sr. Edson Araújo (JoiDville) maiores movimentos
1.0 Vice Presidente Dr� João B. Ribeirco Neto (Fpolis) políticoa já verifica-
2.· Vice, Presidenle ' Dr. Alexlindre M. de Queirós, (Joaçilba) dos no país, morreu1.0,secretário- ,

- Sr. Brvin Artur Spieker (Joinville) às, 2-3,4'5 h. do· dl'a _ 72.0 Secretiírro' - Dr. Luiz CarJos Halfpilp (F,olis) -

'

1 .• Tesoureiro Dr. Luiz' A. O. da Veiga (Fpolil)' do corrente em São
2.0 Teaoureiro Dr. Johnny HISS (JoiDville) .- Paulo.
Diretor lécaico Sr. ADlo�io C. Corrêa (loi'nville) . O corpo do criador- ,

Conselho FiàccÍl: Dr. G�rd, Giebel (São Benlo do -5ul) do "Integralísnio'" foi
Dr. Evan,dro A,aimundi (BlumeoilD); velado na Assembléia
Sr. Zendo-r Klotz (Itlljai), ' . LegiEllativa e sepulta.

'

Sr. José Caslilho pinlo (Ja!'8g'u6 do Sul) do, no cemitério do
Sr. ,Q,cllr Rickli (Rio do Sul) Morumbí.·

EI
'. ..,

e'I,ça:o
Eleição.na Federação Cat..de Xadrez

.

" Suplentes:

Indúst�ia de. M-adeiras
RUD'OLF ',S.A. " .o sr. Alexandre MUIlÍZt de Queiroz, HOIUe ad

vogado militando em J08Qaba _: 'SO. ,há tempos nOI
dirigiu 4;larta em que retifion8 nelícia sobre Museulil
de Sao'a Oatarinll, completando o r6l deiies impor-
tante.- reposit6rios de eultura. ..

'

"

Assembléia Geral,Ordinãria
,

Conv.ocação
São , convecados os seohores acionistas pari 1

Assembléia Geral Ordinária, e rtllizar-se di. 31 de
janeiro de 1976,' às 16 horas, na' sede social, na rUI

Venâncio d�\ Silva P,ort(), 137, nesta cidad� d�arlglui
do Sul, I firn de deliberarem sobre II segulDte. .

\
.

Ordem do Dia'

-

Agofa, o ilustre causídico nos 'remete a, edição
n.O 1.333, de 8-11-75, do jornàl "Cruzeir-o dó Sul",
que S8 ad,ita Bob a respoDsabilidade 'do jornalista
Enir J. Oecconi, • ná colana, Secos- &,Molhados usina
da pelo missi,iita extraimo. o seguinte comen'Ario:

"

1) -. EXime" discussão e aprovqçá� d.e relatório
, da Diretoria; Balanço Gera'I, demonstração da COBta de
Luçros e Perdis, Parecer do ConselhQ FisClll" relaU,.
voa ao ,exercício encerrado �m 31 de oulubro de 1975;

2) - Eleição dos membros efetivos dQ conselho
fiscal e' respectivos suplen'es e fixação dos seus ho
_notários;

,

3) - Outros _assuntos- de in!ere�5e social. '""
--- AVISO

BDc�ntram.se i! .disposição dos senhores' acio
Distas, Da sede soeil), os documentos de que Irata o

arf.O 99., do oecreto-Léi 2.627, de' 26/9/1940:, .

.' "

, joão GermlDo RudoU, O'relor·GereDlc'

Mas, em tude é assim. ou esse é o ciclo D8ta'
ral 'du oois.. e da .ida: nucimlDto, orésciménto e

..
'

mort ....

AVI SO·

Ja�aguä do Sul (�C), 09, de Dezembro de 1975.
I r

., A 'DIRETORIA."
,

>

Visto; Aroldo ôchulz, Ässessor
,

.

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

EDITAL
.

Pelo presente edital, pedimos aOB senhores abaí- '

xo relacionados, que compareçam em nosso cartÓ.
rio para- tratarem de assuntos de seus interesses'

" .

Osmar Klein �. Rua 28 de agosto - 2299 _
,

Guaramírím, Ortwin (:t. Hermann .2. .R. Roberto Sei
d�l ,-uma - Oorupá. Osmar Luçollí Schollemberg
R. P. 'Alberto - 464 - D/cidade. Mar'golene Botem
berg - R. João Pleuínseheek � s/n,o � D/cidade
Agro Industríal Jaraguá Ltda, R_ Rio da Luz' _:
n/cidade. Arno Glatz - Ay. Getúlio Vargas -- 399,;'
Corupá. Osvaldo Steillein � Estrada Rancho Bom -

, Scbroeder. Sebastião A_lV€8' - Rua Onélia gorst -

n/cidade. ,,'.. , ,

'

,

,
"

Is, Jaraguá do,Sul, 11 de dezembro de 1975
. .' .

Ligia Maria Elahínger Siewerdt, escrevente
, ,

'"

OALDEIRA
, Vende·se caldeira com as seguintes
especificações:

60 m2 de sup�rfície de aquecimento;
-

• # '"

depósito reserva: para vapor;

serpentina. para' superaquecimento
de. vapor;

combustível: lenha
Pouco uso e bom estado de con-'

s:ervaQão.
Tratar em MAIÜSOL" 'S.Â_ ' Indús·

tria do Vestuário
'

Rua JoinviIIe, s/n ... · Jaraguá do Sul- SC,
.,' .' (

Documentos' ' Extraviados

nas

,Indústrias Metalúrgicas' M�Öâni�as
•

.', ..
1 ./ •

e' do Material Elétrico, de Jaraguá
-

'
,

d,o, Sul

Jaraguá do Sul. 11 de Dezembrô de 1975
,�'

Celso S: Medeiros - Pre8ident�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




