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Quando e quando é "Engano"Fraudeé
É cada vez mals freqüente ii círcu- graficamente da uniformidade des de

lação de esertres pela imprensa reglonal, mets, o mesmo ocorrendo com os 10-

em que Ie procura rotular de fraudu- tais dos dois candidatos, mostrando 61

lentas as atividades desenvolvidas na "engano" uma grafite neva em cen

área polírtce. traste com a ponta de um lápis já
Poucos dias antes de se ferir li usado. O Juiz José Bonifácio diil Silva

eleição municipal, Um confrade de reconhece que houve defraudação nos

[otnvtlle e O ESTADO, da Capital, números e anunciou "que irá" procurar,
noliciavam com ares escandalosos a apurar rodes as respcnsebtlldedes. Os
possível FRAUDE ELEITORAL em vereadores da Arena, agora, ingressa
Jaraguá do Sul, baseando-se' o infor- ram com um documento, para conhecer
manie em dados rotalrnente absurdos. es defraudedores e, afinal, vê-los cen-

O artigo linha destino mas não venientemente processados.
alingiu o seu objetivo, diante da ime- Outro exemplo de mau uso do
dtere repulsa da Câmara e da imprensa dinheiro confiado ao seu manuseio vem

local. Afinal,. sabte-se muito melhor o de São Paulo, onde o presidente da
que se passava em noseos redutos. do Assembléia Legtslettva depois, de bra
�ue aqueles que, em troca de algumas dar aos quatros cenros da rerre pela
moedas punham sua pena ii serviço da lisura dos aros preucados, em nome

maledicência e do descrédito da opinião da moral edmíntsrretlva, recebeu o

pública. AI-D, que cassou o mandato e decretou
As eleições se passaram. A Arenlil a perda dos direitos polttleos por 10

venceu e ninguém mexeu uma pelhe anos, do sr. Leonel Júlio, do MDB,
para apurar os Iates escandalosamente perdendo o benelícío de foro especial
divulgados. Não tnteresssva aos derra- caso seja processado penalmente pela
totes, porque sabiam infundadas as !usliça comum, desde que a Procura
argumentações mal alinhavadas. É que daria Geral da Jusliça julga Que o

o pleito fora limpo e higiênico o seu mesmo lenha cometido crime de pe
resultado. cularo com sua verba de representeção

FicoU apenes iii dúvida e era o da mesa.

que lnrereeseve, \. . Não,
.. é. diferente a sltuaçâo :

no

Em Blumeneu. os emedebtstas, ·'munJçípio pereenee de.,!\Je!lq!:Jer, Olúle
dlstrtbuídos por sublegendas começaram foi decretado o recesso da Câmara Mu
por se pegar' nos cabelos .. Um pedido nlctpal, entremeado de etos pare Irusrsr
de revisão dos mapas, acabou por a eJiciiÍcia da intervenção, o úllimo dos
eonsterer um "engano" no número de quais pedido de licença, com tmedleto
votos concedidos ao genro do senador afastamento do exercício de suas fun
Evelésro Vieira, o radialista Francisco ções, por perre dos fi Vereadores per
Mendes de Melo, em cujo total foram tencemes à bancada màjorirária do
creditados 20 votos do cendídeto An- Movimento Democrático Brasileiro.
tonto Tillmann, confirmando a sua re- É assim que. se conta a "estória"
tifieação a candidata Maria do Carmo de quando é fraude e de quando é
Carl' como dettníuvemente eleite, e fi- "engano".
cando o genro ne suplência. Está em ternpo atnda de oposição

Np prédio do forum havia a se manifester sobre o caso jaraguaense.
certeza _de que aql�ilo não poderia ter So� pena de se fazer desacreditado
sido simplesmente um "engé!no" dos peranle a opinião pÚQlica, que quer sa

I responsáveiS pela transcrição., Os nú- ber com quem está a rlllzão e em quem
meros 2 e 4, por exemplo. destoavam pode confiar.

I
Jaraguá

. ;'

reClpCIO'nara hoje embaixador romeno

Prefeito Prof. Eugênio Strebe, demais
autoridades e empresários.

Nesta data, o município de Tara·
guá do Sul está engalanado para rece

ber a visita do Dr. Nicolai Ghenea,
Embaixador da Romênia que virá

acompanh�do da esposa, e de uma co

mitiva composta de 7 pessoas, entre

as quais dois intérpretes. Chegará por
volta das 8 h 30 min, sendo recebido
defronte a Prefeitura MuniCipal pelo

Cumprirá pela manhã vasto pro
grama de visitas a várias indústrias den
tro do esquema de intercâmbio conter

cial entre os dois países, enquanto que
sua esposa visitará os pontos de atra

ções turísticas da cidade.

Dr•. Vitório Altair bázzaris
No dia 17 do corrente dar-se-á a

Solenidade de colação de grau dos ba
charéis do Curso de Direito, da Facul
dade de Ciências Jurídicas e Sociais do
Vale do Itajaí, na cidade praiana, onde
destacamos a pessoa do sr. Vitória Altair.
Lázzaris. filho do nosso muito conhecido
sr. Vitório Lázzaris e' sua esposa Adélia
Baratto

.

Lázzaris. . .

As 20 h 30 min do acima mencio
nado dia terá lugar a Missa em Ação de
Graças e Colação de Grau na Igreja Ma
triz do Stmo. Sacràmento e, no dia 18
haverá o baile de formatura, na Socieda-

de Guarani, em Itajaí.
A turma entendeu denominar-se da

Turma Professor Roberto Jacob Nicol,au
Musst. tem como Paraninfo o Prof. AI·
varo Brandão e Patrono o Pro� João Jo
sé Maurício"D'Avila e o Homenage�do
de Honra é o dr. Prof Nelson de Sou·;
za Infeld ex· JUiz de Direito da Comarca
de Jaraguá do Sul, atualmente em exer

cicio da Comarca de Itajaí.
Parabéns ao, dr. Vitório . AltairLáz·

zaris pela sua formatura, com os votos

de prosperidade na nova profissão de ado
vogado.

N." 2.914

t Nota de Agradecimento
o. familiares do jovem

Gustavo Alberto Gumz,
ainda traumatizados com seu trágico falecimento, ocorrido dia 07-12-76, em Curitiba,
vem de público externar seus agradecimentos a todos quantos 'de· uma maneira
ou de outra &judar�m a minimizar seus sofrimentos, que enviaram flores, coroas e
cartões e que acompanharam o querido morto até o campo santo. .

Agradecem de modo especial aos pastores Gerhard Briese e, Egberto
Sohwanz pelas palavras de conforto espiritual proferidas por ocastãe do triste
acontecimento. -

'

A comunicação no culto e intercessão será no dia 12 - amanhA -, às 8
horas, na Igreja Cristo BQm Pastor, da Comunidade Evangélica, Lutherana de Rio
Cêrro II, pelo que oonvidam todos indistintamente.

Jaraguá do Sul, dezembro de 1976.

t Todesanzeige Und Danksagung
Di Famllienangehoerigen des Jungen

Gustavo Alberto Gumz,
noch 'iel betruebt ueber sein tragisches Hinscheiden am 7. Dezember in Curitiba,
moechten hierdurch ihren herzlichten Dank allen denjenigen aussprechen, die auf
dieser oder jener Art dazu beigetragen haben, Ihren Schmerz zu lindern, die Blu
men, Kraenze und Beileidskarten gesandt und den lieben Verstorbenen zu seiner
letzten Ruhestaette begleitet haben.

In besonderer Weise danken sie den Pastoren Gerhard Briese und Egber
to Schwanz tuer die Worte des Trostes aus der Heiligen Schrift im Hause und am
Grabe.

SchUesslich landen sie aUe herslíeh ein ZUl' Danksagung, die am 12. dieses
Monats - morgen - um 8 Uhr in der Kirche "Cristo Bom Pastor" der Evangelis
chen Lutherischen Gemeinde zu {tio cêrro J( stattfinde.n ,wird:

.

Jaraguá do Sul, dezemoer 1976.
.

F -O R III A T U R A
Afonio Píazara Neto é mats

um filho da centenária Jaraguá do
Sul que

.

eolne os frutos de longos
anos de estudo, formando-se em

Engenharia Civil pela Univesidade
Federal do Parllná. Na próxima ter

9a feira. dia 14 de dezembro, cumpri
rá extensa programação como, às lOh
30 min: Missa em ação de graç'1s na

Igreja Cl'isto Rei para às 21 horas

acontecer a Sessão Solene de Co18-
�ão de Grau ne Teatro Guaíra, na
capital paranaense. O jovem formando,
é filho do sr. Jorge Píazera e espo
sa Mereedes, integrantes de tradicio
oal família jar8guaeos8 e com muita
justiça lhe é conferiuo o laurel uni·
versitário, turma 1976. "Cumprimentos
ao Eng@nheiro Civil Dr. Afonso Pia-

.

zera Neto, pela brilhante conquista".

A C i r c u I a ç ã o d o ue o R R EI o o o p o v O"
J

o "CORREIO DO POVO" deixará de circular no dia 18,
para reaparecer no dia 25 com uma ,edição festiva de Natal.

A Direção.

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião de Notas e Protestos
de Títulos

EDITAL
Pelo presente edital de citação

pedimos aos senhores abaixo relacio
nados, que compareçam em nosso car

lório para tratarem de assuntos de seu:s
interesses:
Aurino dos Santos - Nesta.
Aze.lia Aoacleto Mendes - Nesta.
Albjertn Luiz '7""" Corupá.
Adão Kinetzki - Nesta.
Armßndo Fischer � Nesta.
Arecio Zindars - Masssranduba.
Cirio José Cs·ndido - Nesta.
Célia Trisotto - Nesta.
Celso Henrique - Nesta.

,

Com. de Suclltas Tele Ltds' - Nesta.

Diocleeió José dlt Borba - Guara
mirim.
Elisabeth Silva de Andrade - Nesta.
Faustino Fiamoncini - Nesta.
José Gregório Martin .,-- Nesta.
Jaime da Costa - Nesta.
José Jait' da Silva - Nesta.
José Nunes -- Guardmirim.
João Petry - Nesta.
José Schmitz Junior Santa Luzia.
- Barra Velha.
João Vegini - Nesta.
Luis Kienen - Nesta.
Orlanllo Costa Assis - Nesta.
Osnatilio Ponciimo .,.- Nesta.,
Padro Augustinho - Nesta,
Rudi Rü�kert � Nesta.

,

Vainer Busnardo - Nesta.
,

Waldemar Inocêncio -- Nesta.
Valério Ginzarowski - Ntlsta.
Valéria Ta'yares da Mota Resende

Oficial Maior

Dia 24 de dezelDbro - BAILE, DE NATAL no C.A. Baependi.
Início: 23 horas - Música: "4.a Reden.ção".

"\
•
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Edil�1 n.O 9.611'de 6/12/19'7(;
"CORREIO DO POVO"
fundação: fi R T U R MUL L ER - 1919

caCMF 84.486.591/0001.34'
- 1976 -

Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual " . .. . Cr$ 60,00
Semestre . • . • ',' . Cri 85,00
Avulso . . . . . . . . CrS . 1,50
Número atrasado . . .'. Cri 2.00

ENDER�ÇO:
'Caixa Postal. 19

Rua 2. n.o 130 - Fone: 7%-0091

.Jaraguá do Sul - santa Catarina

SOClAIS

Aniversariantes da
Fazem anos hoje:
- Vl'a. Sra. Cecilia IlJrsching Mahn

ke, em Santos.

Semana

Dia 13 Dez.
- A srta. Lúcia. Maria Meier.

Dia 15
- O sr. Enio Olâenburg,

Dia 17
- O jovem Augustinho ManDrieh.

em Atalanta-SC-;
\,

Dia 18
- O sr. André Weinfurter Filho;
- A sra, Elvira Müller Westphal;
- O jovem Paulo G. Hottmami, em

Vitória -ES-.

Dia 20

.

- A garota Andréia Plsetta, em

Mas8arsnduba-SG-.

.ts« 21
- A jovem Noêmía E. Gonçalvee;
- o sr. Arnobert Ruedlger.
"AOI� aniversariantes, os cumpri.

m'tmtoliJ deste semanário"

Registro Civil
Aurea Milllel! Grubba. Oficial do Registro
CiVil do I. Distrito da Oomarca de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa C,-tarlna. Brasil.

EdiJal n.O 9614 de 2/12/1976
Rolf Peralh e

Adali Lippinski

Lourtval Boehs e

Astrid Eggert
Ele. breslletro, soltelro, engenheiro

mecenlco, naiurel de São Bonífecio,
neste Estado. domiciliado e residente
em Florianópolis. nesre Estado, filho
de Gabriel Boehs e Regina Ema Roes
ner Boehs.

Ela, brasileira. soltetre, enfermeira,
nerurel de Ieragué do Sul, domiciliada
e reetdeute ne Rua lolnvtlle, nesta ci
dade. filha de Alttor Eggert e Helga
Maes Eggerl.

. Edltel h.O 9.618 de 6/12/1976
lrtneu r'agundes e

Marlene ßutzke

Ele, brasileiro, solrelrc, tndustrtérto.:
nerurel de , Messerendube, nesre Estado,
domiciliado e residente ne Rua Marina
Frutuoso, nesta cidade filho de Au
guslo Fagundes e de Ana lnecío fa
gundes.

Ela. brasileira. solteira, do lar. natu
ral de Jaraguá do Sul. domiciliada e

residente a Avenlde Marechal Deodoro
nesta cidade, filha de Walter Butzke
e de Nelda Hornburg ôutzke.

Edital n.? 9.619 de 6/12/1976
Altinho Osní e Rose Mari Lazzâris
• Ele. brasileiro. solteiro. motorista,
natural de Rodeio, nesta Estado. da
miciliado e residente D8 Rua Joinville,
nesta cidade. filho de Silvino Capi e.
Píerlns eani.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de Oorupä, neste Estado. domi
cíliada e residente Rua Joinvile, nesta
cidade, filha de V81!!C,O Lazzarill e

FcsJllcisca de Bousa Lassarte.

Edital 0.° 9.620'-de 7/12/1976
Ailso Schvambach e Cecília Karner

Ele, brasileiro. solteiro, modelista,
natural de Säo Pedro de Alcantara,
nests E!>ta-dö. domíoiliade e residente
na Rua 25 de Julho, nesta cidade, fi
lho ds EiHiQo Sch,a�Àach e Marta
Sohvambaeh.

Ela, brasileira, . solteira. costureira,
natural de Jaraguä do Sul. domicilia
da e resideme na RUft 25 de Julho,
nesta' cidade. filha da Sebastião Ka
rner 9 Moniea Gorges Karner.

Edital n." 9.621 de 7/12/1976
Luiz Oarlos Voelz e Marli Maia

Cópia rec9bida do' Cartóri0 de 00·
rupá. neste Estado.

Ele, brasileira, solteiro, tip6grafo,
natural de Jaraguá do 8ul, domicilia'
do e residente na Rua Anteoio Car
los FerreIra, nesta cidade, filho de
Gerhard Voelz ti Irmgard Koch Voelz
Ela, brBsileira, soheirs, professon,

natural de São Francisoo do StJI,
neilte Estado, domiciliada e residente
em Corupá. neste Estad0, filha de
Resaho Irineu Maia e de Amllodia
'Tanre&! Maia.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
turHI de Jaraguá do Sul. domiciliado e

residente em Rio Cerro I, nesle distri
to, filho de Willy P.oralh e Marta Zi'lse
Porath.
ela, brasileira. solteira, do Idr, nilu

ral de JaragiJó do Sul, domiciliada e.
residente em Jaragua·sinha•. nes'te dis-

, Edit,al n.O 9,622 de 7/12/1976
trilo, filha de Ervin.c; Lippinski e Mar '

ta Kaonenberg UpplDski.
,

" ".Aolônio Klein e Maria Renkaveski

Edit�l:n.o 9.611; de 3/�12/1976 Ele, brasileiro, solteiro, operáriO; na-
'.

. .r tural de Autooio Carlos, neste Estado,
Mitfuel Voltolioi e domiciliado e residente em Vila Lenzi,

Míria Pereira oeste distrito, filho de Antônio Kleio e

de Tereza Dec:ker Klein.Ele, brasileiro, solteiro, operiÍrio, na

turàl de Rio dos Cedros. nesle ES\lado.
domiciliado e residente em RUI Joa. Ela, ,brasileira, solteira, domesrie�,
quim Francisco de Paula. nesta cidade, natural de Guaramirim, nesfe Estado,
filho de Constante Vollolini e Dome-. domiCiliada e _residente em Vila Lalau.
nica Voltolini. nest� distrito, 'filha de Antônio Renka-

veski e Maria Petri Renkaveski.
Ela, brasileira. solteira, industriária, I'

natural de Jaraguá do sul, domiCiliada Edital n.O 9.623 de 7/12/1976
e residente em Nereu Ramos, aeste João Correia de Mirt!lDda e

distrito filha de Pedro Pereira. e On- Maria �achado
dinà Serafim Pereira.

Edital n.O 9.616 de 6/12/1976
Darius Inócio Cesário Pereira e

Yára Christina Braun

Ele, brasileiro, salleiro, funcionário
público, naunal de Itajaí. neste Estado,
domiciliado e residente em Blumenau,
neste Estado, filho de 'José Cesario
·Nello e de Clara Maria Emmendörfer
Pereira.

Ela, brasileira 50lteira. do lar. oatu
ral de Blumeoau, nesl� Estado. domi
ciliada e residenle na RUD Epilacio
Pessoa. nesfa ,cidade,. filha .de, Lindolfo
Leopoldo Brauo e Doracy Lourdes
Braun.

Ele, brasileiro. solteiro. lavrador. na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliadO' e

residente �m Nereu Ramos, neste dis
trilo. filho de loão Correia de Miranda
e Margéuida Rabelo de Miranda.

.'

, ,

Ela, brasileira, solleira. do lar. natu
ral de Corupá, ne'Ste Estado, domicilia
da e residenle em Nereu Ramos, neste

distrito, filha de Roque Macha�o e

Leonor Aotoniii!. Morais.

R para que chegue ao oonhecimento de
todos mandel passar o presente· edital que
ser' publicado pela imprensa e em cartório
onde será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento acuse-o para
os fins legais.

-

AUREA MüLLBR GRUBBA
Oficial

11�la-7_8��:�--�,�\��,��.�P�A�G�I�N���,�a
Rudolí Hirschfeld; 70 Jahre)

. I
Am 7. Dezember wurde unser grosser Freund RudoU Hirschfeld 70

Jahre alt. Warum sage ich grosser Freund? Nicht das er an Körpergrösse
die Anderen überragt. Oh nein! Gewiss. unsere Freundschaft die ist gro8st
Aber auch die Grösse ist hier nicht gemeint, sondern seine a�ssergewöhniíché
DIchterkunst ist es, was ihn gross macht.' Und díe ich hiermit etwas zu'

würdigen versuche schaut man in sein Büéhleín ·'ERNTE". oder in derd
Gorreío do Povo, von Jaraguá, oder in die Brastl-Post, so kann jedermann
feststellen. Freund Rudolf iL'it ein 'begnadeter Dtchterfürst und ist einfacH
unübertrefflich. Aus víelsn seiner Gedichte spricht tiefe Gläubigk.eit gegenübet
setnem Schöpfer, dem er auch viel Dank schuldet, dafür, das er ihm ein�
Dichtergabe verliehen hat, wie nur .;anz wenige. auf der Erde. I

,

.

I
Was ihn in meinen Augen unvergesslich macht. ist das er trotz

seiner Gr õsse, den kleinen gewöhnlichen Mann, den Kolonisten genau so
achtet wio den grossen Reichen .

I
Wir wollen' alle míteínander die Hände falten und dem Erhalter den

Welt danken, das es uns solange vergönnt gewesen ist. die unvergleichlichen \

Gedicbte VO& Freund Rudoll lesen zu köonen. Und weiter bitten wir den,
Herrn, das er ihn noch recht Iangs erhalten möge. und ihm die volle!
Gesundheit wieder schenken.' 1

Das' ist der Herzenswunsch Deines Freundes Ems! und all seiner
Angehörigen. lieber Freund RudoU, zu deinem 70. Geburtstag.
Dezember/76 EMSI

L I N O v O I G T,
.. ..

�.

ADVOGADO
OAB/SC 2280 Escritório em Blumenau - Rua Mal. Floriano

Peixoto, 55 - 4.0 andar .: Salas 401/402 - Edifício JUMA

Cx. Postal 81 - Fones 22-2433 e 22-1953 _; Blumenau -Sç-

Cobranças para Todo o Vale do Itajaí

Enlace da Silva Cruz �� CabeZÓD
Do Dlsrrlto Federal - Brestlre -

recebemos com muito agrado um coa
víte pára a cerimônia religiosa do ce- I
sarnento de dois finos ornemenros da
Caplrel pa República.

ôotange que: é filha de José Riba
mar Ferreira da Silva Cruz e de Flôr
de Liz Bandeira de Melo da Silva.
Cruz. noseos velhos conhecidos, pois,
durante anos aqui residiram, ele como

funcionário ceregortzado do Banco do
Brasil, S.A. ne qualldade de sub-gereute
e conlribuiram com a sua fina educação
na construção da centenária Jaraguã do
Sul deixando um sem número de ami
gos Desta cidade. deverá tornar-se a

espo�a 'de Paulo Afonso. filho da sr.

Lenino Marfins C&bezõn e de Cecília
Lopes Cabezón, em cerimônia religiosa

a ler lUlla,r no dia 18 de dezembro de
1976. às 19 horas, no Oratório do Sol
dado �I Setor Militar Urbano.

No die 17 de dezembro o Paulo
Afonso e a Solange oferecerão aos

seus amigos, parentes e conhecldos um

coquetel, com tnteío às 21' horas. ne

SHI Sul. QL A/4. casa 12.
Muito embora a dtstâncie que nos

separa de Brasília, aqui estaremos em

I espírlto participando da certmônta de
casamento, torcendo pela tellctdede des
dois jovens' que se encaminham pela
eslrada da vida, em busca da felicidade
e 'na perpeluação da espécie humana.
dignificando os troncos familiares dos
da Silva Cruz e Cabezón.

ESfe semi'lliJéÍrio envia cumprimen
.tos aos nubentes e fami.liar,es.

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA ..:.... COlllBILlDAOE - SEGUROS
Antonio ·.José Gonq:alves

Bel. em Admioistração' de Empresas
Yvonne AliceScHmöckel GOl}çalves
Técnica em Contabilidade CRC{SC) 7 638

CPF 093090.989-63

Rua I (Mal. DeOdorO) 12%130
Fone 72-0091 - ex. Postal. 19

J&raguá do Sul Santa C.tarlna

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
. Serviço de marcas e patentes - �fotocópias de
Leg1slaçAo trabalhista e INPS - Seguros em geral

Serviços aéreos Varig
Desde 1944 A serviço <lo progresso de Jaraguá do Su

EnlaceGaiser -Hoffmann
,

'

I .•

Do Rio de· Janeiro; o sr. Roniva.ldo Carlos Sampaio.
\

Hoffmann, filho de Rudolfo HoffmaDn Após a c�rimônia religiosa 08'

e Alona Hoffmann, ex-funcionário do noivos receberão os coovidados à Rua
escrilório A COMERCIAL, envia.nos General Rodrigues, 39 - Rocha -, DD

o convite para o seu casamenlo eonf� Rio de Janéiro-RJ.·
jovem e prendad;; Dorothea Gaiser,
filha de Dieter Gaiser e Ida Úaiser, a Ao nosso bom Ronivaldo. sua

ter lugar às 18 horas do dia.18 de de- exma. noiva e distintos pais. os eum
zembro de 1976 na Igreja Evangélica 4 .primentos d�srll folha, com os v�t08
Lqlerana do Rio de Jdneiro à Rua de lpérenes felicidades.
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Concorrência Pública N. 04/76
_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL. SANTA
CATARINA torna público aos ínteressados que, até às 9.30 horas do dia 20
de dezembro do correnle ano .. receberá propostas para a vendi de material usado.
conforme descriminação a seguir:

I) - OBJETO:
a) 5 lotes de 200 m2 cada um - tábuas de 2.50 cm;
b) 8 lotes de 200 m2 cada um - tábuas de 2.00 cm;
c) 10 lotes de 100 m2 cada um - tábuas de 2.50 cm:
d) 13 lotes de 100 m2 cada um - tábuas de 2,00 cm:
e) pneus gastos. estourados e cortados;
f) baterias de veículos:
g) 2 cabos elétricos - PVC - 2/0 - 1/2". de 142 metros;
h) 6 cabos elétricos - PVC - 2/0 - 1/2". de 48 metros;
i) 1 cabo elétrico· N.e2 - PVC - 600 W com 71 metros:

II) - PREÇOS MINIMOS E CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
a) tábuas de 2,50 em Cr$ 13.00 o m2;
b) tábuas de 2,00 em 11.50 o m2:
c) pneus estourados e cortados 4.00 a unidade;
d) pneus gastos 15.00 a unidade:
e) baterias 2.60 o quilo:
f) cabos elétricos de 142 metros 32.00 o metro;
g) cabos elétricos de 48 metros 32.00 o metro;
h) cabo elétrico de 71 metros 16.00 o metro.

O pagamento será à vísta, no ato de retirada do material. que de
verá ser efetuada até 10 (dez) días após a comunicação da decisão da con

corrência. presumindo-se que houve desistência por parte daquele que
deixar transcorrer tal prazo sem providenciar a retirada:

Os pneus e baterias deverão ser adquiridas de uma só vez. na

totalidade. sem escolha. responsabílízando-se o vencedor pela remoção.

III) - DA DOCUMENT AÇÃO
a) Um documento de identidade. ou. em se tratando de pessoa

jurídica. prova da existência leçal (fotocópia);
b) Declaração de que se sujeita a todas as condições do Edital;
c) Cereídäo negativa da Fazenda Municipal.

IV) - DIVERSOS

1.0) - Os concorrentes que não apresentarem os documentos exi

gidos, serão excluídos da Concorrência. sem direito a reclamações.
2.0) - Se necessário. poderá a Prefeitura proceder a nova concor

rência entre. as duas propostas absolutamente iguais.
3.�) - Depois da data marcada para o recebímento das propostas.

nenhuma outra será recebida. nem permitidos. adentos ou acréscimos às
mesmas.

4.°) - Da reunião para abertura das propostas. lavrar-se-á ata.
a qual será assinada pelos membros da comissão e pelos concorrentes, ou
seus representantes legais, que estiverem presentes.

5.O) - O resultado da Concorrência será dado no prazo de dez
días após a sua realização.

6.°) - No interesse da Administração Pública, a presente Concor
rência poderá ser anulada pelo Prefeito, sem que por esse motivo tenham

.

os concorrentes direito a qualquer reclamação ou indenização.
Maiores esclarecimentos pederão ser obtidos junto ao Setor de

Compras, no horário de expediente
.

Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1976.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal

EM QUALQUER TEMPO VOC� TEM LUCRO
CERTO COM AS
LEtRAS- DE CÄMBIO BESC.

Com as Letras de Câmbio BESC você compra
lucros, em qualquer tempo. Você ganha desde
o momento dá compra, pois as Letras de Câm
bio BESC não têm carência, sendo negociáveis
quando você quizer.
As Letras de Câmbio BESC lhe permitem até
planejar o que fazer com o lucro, pois ele é
previsto antes da aplicação. A solidez do seu

investimento, a rentabilidade e a segurança
são garantidas pela BESC Financeira, que
emite as' Letras de Câmbio BESC, e pelo
Governo do Estado.
Compre lucros com segurança em qualquer
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC
Distribuidora ou nas agências do BESC.

6-": Grupo Financeiro SESC,

Stolz auf seine Fre13ndschaft. freue.n wir uns mit

Rudolf Hirschfeld
dus er am 7. Dezember sein 70. Lebensjahr ,ollenden konnte.
Im Namen seiner Freunde 'fon Jaraguä do Sol und Oorupã

Emil Siewerdt Helmuth Raeder
-x-

Orgulhosoa por sua amisade, 'fimos transcorrer ° natalício de

Rudolf Hirschfeld
qoe ne dia 7 de Dezembro completou

S808 70 anos de ,ida.
Saúdam leos Amigos de Jaraloá de Sol e Oorupã

EmU Siewerdt Helmuth Raeder

RECHT so
.

"h, dieB8 Nachricht nicht sehr sohön?
Eogen musai aof Reisen gehn.
1760 Kilometer hinter sich zo bringen
Und dann feale Wein oder Bier zo trinken.
Dass er hatte diese Qual
Kommt nue von der letz·ten Wahl
Bruxal sagt: Sollt Arena siegreich sein
Wuerde fliasßeD gotes Bier oder Wein
In Irapíranga, fern im Westen
Wo e. gibt. zwar immer .om Besten
Zo Essen und Trinken annehmbar
Wie es schon bei Noah war

Von Freunden, dle aos Rio Grande Stammen
Und hier in uns'ren Staat reio Kamen
Eugen hat sein Wort urpfändet
So wurde diese Reise auch vollendet
1)3S1 er sich nicht trinke gãuzlíoh weg
Nahm Brunhilds er mit aI. Gepäck
Die ihn heimwärts in dem Auto foehre

.

So sein Zustand dielIes ihm nicht garantiere
Lerne Dich beizeiten zu bescheiden
Kannst» solche Tour vermeiden
Doch später, in der li:rinnerung
Bskcannt eil flIrat ao richtig Schwung
Wie das Getränk ins Glas gegOi1sen
Mit GentlSlJ die Kehle lang gefielsen
Nicht nur die Glãsser haben geklungen
Es wurden auch viel Reden 18I!Iohwungen
Berauscht ,on Wortem. berauscht 'om Wein
So müessn politische Feiern sein.
Zur EI innerung gewitmst

'

Hellmuth
NO'f8mber 1976

-'.

Estamos vendendo eseRCO.
ve..satilidade.economia :

e seg.ranea.TudoDUIII ea..." 5Ó�
OpalaCa_.aVBn deSCObrirCOiSaSincrÍveissob��.·!o Opala Caravan. E. o que

Você nem imagina quantas de semana no sítio. Mas sua é mais importante. você vai
. I

coisas o Caravan é capaz especialidade é mesmo as descobnr q�e compr� carro I
de fazer, pequenas e grandes. . grandes viagens. Com muita de armqos e outra coisa, Vo_cê
Afinal, ele é um carro que não gente, muita bagagem.e muito consegue financiamento na

tem preconceitos. conforto. hora e um.l'ler:/lço técnico corno
Vai ao supermercado.leva Déumpulinho à n,?ssa manda o flgurmo. De braços \

crianças à escola. passa fins Concessão e você val abertos, esperamos por você. -."

Irmãos Emmendörfer S.A.
f!;nes: 72-0060- 72-0769� 72-0969

..710. gflal.
Bul

q)eodoro�
Santa

557

yaraguá Catarinado -
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Enlace Mahfud • Marcatto
Sônia e João Carlos completem

hoje o seu sonho de emor, que altcer
çerern ao longo de mutros encs di
convivência. ínregrendo o grupo de jra-

.

dlelonets famílias que formam 1!I culta
e ilustrada sociedade da Centenérte
Jaraguá do Sul.

'

Sônla, dona de raros predicados.
é filha de Mário Mahfud e Gerda Ru
dolf Mahfud e o João Carlos. acadê
mico recém-formado, é filho de Loreno
Antonio Marcano e Marion L. Meister
Marcetto e ambos comparecerão às 20
horas de hoje, na enfeitada Igreja Maftiz
de São Sebastião. para receberem a

benção que 05 coõfirmará marido e

mulher pelos tempos afora. honrando
es mels legütmes rredíções da secrede
de local.

Parft li cerimônia religiosll li Sônia
escolheu para padrinhos o sr, Ives
Correta e sre .• o sr. Adolpho Mahfud
e Sra. e o dr. Ivo Kaufmann e Sra. e

o alo civil terá como tesremunhas a

Srl.. MariJa Mahfud e o sr. Lutz An
tonio Grubbe, o sr, Ronaldo Klnzke e

a .ôrre. MariIsa Braun e o sr. Osmar
José Vellarn e Sra.

O noivo terá como testemunhes
do alo civil o jovem Gilberto Marceno
e III Srlll, Ana Lücre Hafermann, o dr.
Márcio Mauro Marcetro .e Sra. e o sr.

Adolar Kluzke e ôrs, e ii cerimônia re

ligi.osa será paraninfada pelos srs,

Dorvel Marca.to e ôre., dr, Joaquim
Joesting e Sra. e o sr. Nilo Marearte
e Sra.

'

Após II cerimônia os convidados
serão recepcionados na sede social do
Grêmio Esporuvo [uvenrus,

"Correio do Povo" apresenta 105
.

distinlos noivos 08 seus cumprimentos
acompanhado dos votos de mutras
venrures, exreusrvos aos respecrlvos
pais.

.

..

Eletromotores
Jaraguá ·S.A.

Empresa de Capital Aberto -

DEMEC/RCA·200-76/281
CGC N.o 84429695/0001-11

Jaraguá do Sul _. SC

Assembléia Geral
Extraordinãria

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas

desta sociedade para participarem
da Assembléia Garal Extraordinária,
a realizar-se no día 10 de dezembro
de 1976. com início às 8.00 horas.
na sede social. sito à Rua Venâncio
da Silva Porto. 399. nesta cidade. a

fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia

1. Verificação da subscrição das
307.000 ações. conforme autorização
da Assembléia Geral Extraordinária
rea).izada em 08 de setembro de 1975
e sua ratificação com o aumento do
capital social para Cr$ 22.382.000,00;
2. Alteração da data do encerra

mento do exercício social;
3. Consequentes alterações esta

tutárias;
4: Assuntos diversos de Interesse

social.
-

Jaraguá do Sul (SC). 17 de
novembro de 1976
EGGON JOÃO DA SIVA

Diretor Presidente

II
II
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Veaha logo .

�',
.

basca..o seuChevette 77�
. voe.vai descobria- "�'��.

oq�nfurt"��e��de dirigir. :Mas isso é o que 1) Chevette
.

ser atendido com 8J!lor ecarínho c:UgIlQ.(i8sempre foi. Este ano, ele estámelhor <;le' um Chevette. Val conseguu: ...

ainda, Com seu novo painel de fipanciamento na !lora e assistên.cia Dínstrumentos, bancos anatömícos.e . sempre que precisar, . '!fi
porta-luvas com chave, Mas não vamos Seja um dos primeiros'à sairpor ar.' r
contara final da estória. Vamos deixar' num Chevette 77.

.
_

-
.

o gostmho da descoberta para você. .........

72-0969 - Av. Mal. Deodoro, 557

� Santa Catarina

f rmão sEm m end õ r f e r S.A.
Fones: 72-0060 - 72-0769

Jaraguá do Sul

DI·E ZEIT
.Es gibt was. däs der reichste Mann
Mit seinem ganzen Golde
Auf keine Weise kaufen kann.
Selbst, w�nn er's gerne woll Ie.

Dies Kostbare. das iat die' Zeit.
Vom Schicksal uns gegeben
Von Anfang' an mit dem Bescheid:
Benutze sie im Leben.

Sie läufl raketenschnell dahin.
Sie bleibt dir niemals' treue,
Drum wend' sie an mit klugem Sinn,

I Auf dass dich'. nicht gereue. .

Ob schnell du oder langsam gehst.
Mal ist sie abgelaufen,
Und ob du auch zum Herrgott flehst,
Du kannst dir keine Kaufen.

I
Darum verbringe mil Bedacht
Die Zeit. die 60 geschärzre,
Als wäre schon die nächste Nach!
Für dich die allerletzte.

Rudolf Htrschleld, S. Paulo

r.....-4f)_...._....���
T Dr. Reinoldo Murara 1
� ri ADYOGADO II i
r Escritório ao lado da Prefeitura i
1 JARAGUÁ DO SUL . i,
�....--��._-.J!J

Hospital e Maternidade
o Jaraguã

OFEBEfjE VAGA. A:

Técnioa de Enfermagem
Auxiliar de enfermagem
Atendente de enfermagem
Contatos pelo telefone 72·0514 ou à

Rua: Jorge Czerniewicz, sln - Jaraguá do Sul

oo����oooooo�oooooo�oo�oo�oo��oooo�oooooooooooo�oo�oo�oooooo�oo�oooooooo��
�, 00

_Floricultura Leopoldo SeidelS
� 00

; Ajardinamentos Paisagismo Plantas Ornamentais·. � Frutíferas;
00 00
00 Rua Roberto Seidel. 353 - Caixas Postais 14 e 3 00
00 00

�. CORUPA SANTA CATARINA ;
OO�OO��OOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOO�OOOO��OOOO��OOOO�OO���OOOOOOOO�OOOOOOOOOO�OO�

Pr í m e
í

ro

Fe ír er do
Aulor
Calarinens·e

Numa promoção da Assoeiação
Oatarínense de Bserítores será reali
zada, de 8 a 12 de dezembro. pröxt,
mo, em barracas especialmente eons,
truídas Da rua Felipe Sebmtdt.: á
"PRIMEIRA FEIRA DO AUTOR CA
TARINENSE". que apresentará ex

posíção e venaas de -lívros de e8
orttores de Santa Catarina, revistas
brasileíras e entologtas que publicam
nossos autores. bem como. noites de:
autógrafos programedes para 08 f)
días de duração da Feira.

<
'

Desde já a A:Ç.E. conta com a

participação das seguintes editoras e
livrarias: Bditora da: UOESCj, Edi.
ções da Seeretarla do Govemö; Li
vraria e Editora Lunarríellí; Lívraria
Distribuidora Ostarfuense; Editora
Alfa Omega, de São' Paulo. @ Edito.'ra'
.Movimento, d. Porto Alegre .

Colaboram com
:

a I.B·. Felrs.
Prefeitura Municipal .de Flortsnépolís
Secretaria do Governo. UDESC fi"

Departamento de Exte,osão Cultural
da UFSC.

.

Todas as publicações vendidàIJ
por ocasião da Feira. no período di'
8 a

.

12 dá dezembro, terão 20% de
aesooato sobre o preço de eapa,

Os autores' que possuam publi
csçõea em outras editoras '(atém das
mencionadas acima) @. que deseja
rem participar da Feira, dev�JJi en
camínhar, no míníme, 10 exempíares
de seus trabalhoa à Livraria Distri-'
buidora Gatarin9ns8, rus Conselhei
ro Mafra. 47" até o dia 7 de dezem
bro.

Comissão organizadora
.

da la
Feira do Autor Oatarinens8:' Osmar
Písaaí, João Psule Silyeira de Som�.
8 Raul Caldas F.·.

(8&0, N.o 13).

Um
, ..

pais rlc·o

acidentesem
Em 1975 ocorreram no Brasil 2

milhões de acidentes do' trabalho, a

um custo de CrI 15.8 bilhões, equi-'
valente a 1.5% do Produto Interno
Bruto. Esses dado.s tendem a crescer
S8 fo.rem computados os custos dire
tos - despesas éoro assistência mé-·
djca, reabilitação e beneficios - e

os custos indiretos - salários, mate
rial GaDificados e outro.s. Para os

técnicos, a solução está na quaJific8'
ção da mão-de obra. através do trei·
namento, ti na intensifioação das, me
didas preventinas por parte do em

pregador..

Bactérias
.

x' ,Poluição
do mar

Despejando os resíduos de pe
tróleo no mar, os navios-tanque são
considerado.s

.

os maio.res agent�s de

po.luição dos oceano.s. ParS reso.lver
8sse pro.blema. cientIstas israelenses
@ultivaram uma bactéria que, c.oloca-.
da �m tanques vazio.s, é capaz d�
oonverter @m dois ou três' dias uul
toneladas de petróleo b'ruto em 700
toneladas d@ proteina unicelular, po.s
teriormente; utilizada co.mo raçãO.
Resultados semelhantes têm sido al
cançados por pesquisadores da FraD-
ça e Grã-Bretanha.

.
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i:a

Ecos do Centenário
Cario. COllnes de Oliveira

Ouvimos aimi,a CI) eco das solenidades e festejos com que
Jaraguá cbmemor-ou o dia centenário' da suá fIJDdsQãe."

';

De mim. lamente não lsr pcdiâo corresponder HO convite do
seu à.U'o Prefeito .E�gê:hio ·,Sírebe.' para, ao menos. assistir 80 lança
mento do livro de Emílio Silva sobre a história do SáU município.

E 1990-0 à oonta d'8 um deseueontró causado pelos meus dois
endereços. O convite foi para Joinvillê, quando eu estava no Balneário
de Barra Velha. onde me demorei mais, em minha temperada deste
ano.

Mas. não poderia.oll deixar de ter acompanhado a passagem
do evento de tanta liIignificação para O município de Jaraguá. B. por
várias razões pessoais. além daquela simpatia humana que n08 des-
pertam sempre as alegrias de um v:izin,bo .amigo. ,

Primeiro. porque tendo feito .ida pública em Jeinvills, quándo
Jaraguá era ainda seu distrito. as minhas preoeupaeõas como vérea
dör, [ornalista, Prefeito (interino embora). deputado estadual, etc. as

minhas preocupações não poderiam deixar de abranger.. também. es

interesaes do seu povo. Nem depois quando deputado federal QU :se
nador, .dsixaria de lembrar-me de Jaraguâ. para lhe atribuir. no or

çamento da República. uma verba que lhe permitisse dar' melhor
assistência às atividades rurais. construindo o 'parque ägro-pecuário
a' que se deu o nome do Ministro João Oleofas.

Depois. advogado. haseria de ter freqüentes contatos com a

sua _ente em seniços profiasionaia qua ali me Ievariam, quando a 00-

marca de Joinvtlle, como o município. abrangia áreas que iam além
de Jaraguä, aleaneando Hansa. (a Oorupä dos dias atuais).

Mas. foi a minha atividade no setor sducacional, como chefe
escolar e. depois. oomo inspetor de ensino, estadual um. e municipal
outro (sem remuneração, aliás) que me permitiu entrar em eontate
com o autor da história lançada nessa oportunidade. 1)018 Emílio Silva
era prQfissor sob a minha jUl.'1isdição. Era um motho a mais solioi
tando o meu espírito para assistir ao lançamento do seu lino.
,

Pgr último a minha simpatia por Jaraguâ h1:ivia de· sef nu-

triàa pelas pesquisas (Ille llmho feito sobre a história de Joinville em"
que se inseria a histórfà -do município criado por desmembramento
d� ,parte do território join,iIlens8.

E tenho imBginado o que sdrá o trabalho do prof. Emílio Silu.
que alitis nã� encontro qa's nOSS81!! livr!3rias. amp.liado e minucioso
muito além. deoerto. daquilo qoe:eu sa.bia sobre Jaraguá. pois. assim
o requeri:! 8 &ua n09a posição. com a autonomia que lhe deu perso-

, ,na,lidade própria no conoerto dos muoieípios ca tarinenses e oom O

relêvo que a atividade industrial lhe havia de dar.
E tenho presente dados sobre a .sua origem no Relatório de

1903 qUt! o. então, superintendente (prefeitQ) Procópio G@mes de Oli
veira encaminhou 80 Conselho Munioipal (Oâmara de Vereadores).

Era a cópia. remetida pelo governador do Estado. do contrato
de ,concessão feita a Emílio Oa:,los Jourdan. na' qual figurava a cláu�
sula que poderemos chamar de germi'Dativa de Jaraguá.

Reservava-se, neSEa cláusula "UMA ÁREA de 500.000 (quinhen
tos mil) metros quadrados PARA UMA POVOAQÃO NA OON
FLUÊNCIA DOS RIOS ITAPor)u E JARAGUÁ QUE SE INTE-
GRARIAM NO MUNICíPIO DE JOINVILLE". .

"Demarcada e dividida em lo,tes. continuava o superintendente
de Joinville. já mandei le9antar a planta pelo arruador municipal. com
a verba de Obras Públicas e conto. no próximo exercício. mandar
abrir as ruas e praças do povoado".

E se 'algo passou a .oporhmidade deste artigo quanto BO even

to jubiloso do centenário de Jaraguá. não será nunca fora de temDo
uma demonstração de simpatia pelo qua foi e é este próspero muni
cípio e peIs sua gente em especial. ordeira e p'rogressista.

,.

�: Dr., Murillo' Barreto de Azevedo
t --------------__--------------�--,--------� ------------

,
,

,

A.dvog_do
.

C,obranças - Inv'entários '_ D@A'quites'...!.. Processos Criminais

Questões de Terras - Acidentes de Transito.

Atuação nas Comarcas de JARAGUÁ DO SUL e GUARAMIRIM
.

.

I' Escritório li' residnêcia:·Rua Pastor Ferdinando Schlünzen no 252'

Telefones - 72·0300 e 7202:..74. - DDU 0473. '

Atende·se diariàmente, excepto' às s'egundas feiras.

Jahr'hunderlfeier
, '

do

'.

IDr

SulJarag�á
'

I .

- Nachdem nun an diese hrillanten J.<'eierllchkeften beendet sind, und alles wieder
�einen gewonten Lauf nimmt. ist W9hl nichts angebrachter. als dass wferAUe dem Schöpfer
und Erhalter aller Dinge von Herzen danken. dass Er uns solCh eine einzigar ttge Feier in

gesUndh.eit hatt erleben lassen und uns noch solch henliches Wetter dazu geschenkt hatt.
es weiteren danken wier all denen die dieses unvergessliche Fest organisiert haben. Die

g�össte Last lag wohl auf den Schultern des Herrn Prefeito Strebe. Jedermann ging zu ihm
Und fragte: - Herr Prefeito. Wie machen wier dies. und wie machen wier dass? Er hatt
Wohl Putzende von schlaflosen Nächten durchstanden und gegrübelt. Wo sollen wler bloss
d�8S vieJe Geld he�nehmen? Er musste wegen der Feier. lange vorher. viele weite Reisen ,

lIiachen. und hatt dabei viel. Geld e,uß seiner eigenen Tasche verbraucht. DIe Caminhões .

Und Maschienen der Prefeitura haben In letzter geit Tag' und Nacht
.

gearbeitet
I úm

Jaraguá zum Paradies zu machen. �lle, Achtung, für die Arbeiter.· Deswegen wurden
•

aber

�CM die Kolonie-Strassen vernac9làssl.gt. O nein: Auch .diesse sind alle in sehr guten Zus
.�nd. Prefeito Strebe hatt sich in unseren Munizlp wuhl ein bleibendes _ Denkmal gesetzt.
"In letzten Abend nach dem SchlUSS-Ausmarsch umarJ;Ilte der ;Herr Prefeito seine Tochter
Unter, Tränen. - Wallen es· Freudentränen--darüber ,dass alles' so wunderbar gekls'ppt batte-'

Öder waren es "Wellmuijlstränen darüber dass, der, Herr, ,P,refeito . durcb den hunderteste�
eburtstag von Jaraguá fa,t� fl� a.rDlxer �an� �eW'prq.eh\ist� I� J r;; 'I

EMSI

Estado'de Santa Catarina. I
Pmfeitura MUfli�i�al

-

fie Jára�uá fi� �u!
Olívío Dias. requer licença para propriedade popular sito a rua Heleo�

construi!' um mauscleu. Ourt " Dolo- . doro Borges. Heíus 'I'homesín, re <

res Birkner. requerem certidão se quer licença pars construir uma ca-l'são ou não devedores de impostos. sa de madeíra na rua Minas Gtlrais.
Arnaldo Otto Schulz, requer certidão Egon Píske, requer licença par.
e 08 números de todos' 08 Alvarás de eonstrulr- uma casa de madeira nal
Lieença pagos 8. se o mesme . é .ou

.

Barra do Rio Cerro. Ariberto Léol
não devedor; ria 'Fazenda Municipal. Bartuscheck. requer transferência!
Willy MahQke, requer eertid.o, do de apruvação de projeto da casa ad�
tempo que achava-se estabeleeldo quirida ,da C.onstruto�1l Imcol �tda"jicom atividade de açougue e fábrica Álvara de Lícença n.v. 120. j Vlotor'l
(le banha no psrfodo 49'·à 1953. AI� Alldo: e Paula Bauer, requer amplia-i'
fredo Mohr requer certidão do paga- ção de sua casa tesitleQcial bem eo-'
niento de impostos desde o Início de mo alinhamento sito à ·ßV. Marechal',suas ativid'ades de alfaltaria. Alexan- Deedoro. 781. Lother Sonaenhohl, re
dre Hsaeke, requer eertídãc do quer licença para: construir um Igal-j
pagamento de impostos sobre .

lua pão provisório de madeíra sito a rual
stívtdáde: eooieroi�l e essa Prefeitura Exp. Gumercindo da Silva. Pedro
a partir de 1936. deserímínande' ZeUo�ea. requer Ileenea para cons
anualmente os períodos papos, men- truir ums casá" de madeíra bem 00-'
clonando quantias e' números dos mo alinhamento na rua 93, fundos.
talões. Marisol S.A. Indústría do v�s� Valmor Vúltolini, requer licença pa
tuárío, requer comunicar trsnsterên- re construír uma eass de madeíra
ela de sua- Iàbrrea da avo Mareehal bem como alinhamento. Hetel CeD
Floriano Peixoto 128 e CeI Procópio tral, requer licença pars pintura do
Gomes de Oliveira 285 til' 790 para a prédio. Marisol S. A. Indústria do Ves."
rua Joínvílle fundos. Edson Carlos e tuárto, requer llcença par� construir
Jane Maria Teles Schtitz requerem um galpão índustrtal e'm alvenaria
certidão se os mesmos são devedores bem come alinhamento sito à rua"
à Fazenda MuilicipaLI Di'tmar ·8trelow. Bernardo Dornbusch. Leaadrc

:

Fee
requer baixa de suas atividades com líno, requer licença para construir
o r!lmo de 'ofieina mecânica. lataria uma cerca de tela na rua 191-. Df.
e solda. Jaria Cani, requer aprovação 39. A]fl't�do Leithold,. requer alinha·
da planta de desmembramento sito a menta para eODstrução de um muro

rua Henrique Piazera, José Ö. Papp" na rua Joinville. Guedes Deretti. re-
I requer. certidão dtl nome da rua' 53� ,quer alinhamento para a constrnção
atual Leopoldo Mahnke, Bruno"Küster., de um muro. Margit Kuchembecker,
r�quer cer.tid.ã� de cons:trução., �eo-

.

requer li�el.lça para c�nstruir �ma
mda S. Fmkbeiner, reqller certidão casa de inadeira sito a' rua' João

, de construção sito à rua Antonio C. Planfeseh�esck Qr.142. Clotitde FariaR.
Ferreira. AQolfo F. Reimer, requer . requ�r licença p'ara' construir um

certidão de constl'Ução sito fi rua 61. ranc·bo sito a rua Exp. Antonio Car
Ardulno Cristof(jlini. requer certidão los Ferreira'. Rudi Hornburg, requer
de demolição .sito à rua 61. Mauricio alinhamento 'para construir muro

,Lenzi. requer aprovação de (lesm,tlm- na rua J6inville. EIs,a Brenke _requer
'bramento do lote oro 15', "numa ãreie alinhamento para, construir uma cal- \

de 319m2 bem C0mo certidãó sito à ça�a junto li rua 37 nr. 99, Alaides
rua· 163. Paula Sebastiana, requer Ferreil;a da Silva, requer lic&nça
certidão d,e construção sitQ a ruli para construir· uma oaS3 de alveLla-

i 214· Dr. 292 ·Alfredo Kath. requer eer� ria bem �omo alinhamento na r;ua
tidão. de coostrução BitO a rua 25 de' Donlildo Geheng •.

julho. Silvino Cani, requer licença Júsé Antonio da Silva. requer,
para construir uma casa de mádeira ctlrtidão de demolição à rua 180., Ar·
bam oomo alinhamento sito a rua no Krüger, requer certidão de 8lte�
particuliir, lateral da rua 12, Marcos ração à rua 13 Barra 90 Rio C@rro .'
Dalprá. requer e�rtidão de sepulta� seu nome. Reinaldo Schuster. requer
mento. Mário Schulz. requer lioença licença para construir. uma cerca de

.

para a construção de uma ampliação madeira na rua 9. Ernel5to Weiner,
l1e madeira sito a rua 16 nr. 637. requer vistoria e habite-se sito a rua
José A. Besen, requer licença para 20. Erich H Doscher. requer licença
construir uma casa de madeira e

.

para demolir um rancho de madeira
alinhamento sito a rua 146. João sito a rua 178 nr. 127. José Chaves
Markiewicz, requer licença para requer licença para um aumento de
construir uma cali!a de màd@ira bem ,madeira sito 8 rua 160.. Ivo g,tinghen,
como· 8li'nham�nto sito 8, rua 201. requer Ueeriça para constr.ulr um

II João SabeI, requer licença para cons- abrigo de madeira sito a rua 8. Valde
truir uma casa de madeira bem como lino Priebe, requ'!r licença p/eoDs
alinhamsnto sito 8 ruá �5.r Lao'ro A. truir um rancho de madeira sito 31
Schwarz, requer Hcença para CODS- rua II. Paulino Bruob requer licença
truir uma casa de madeira bem como para oonstruir um rancho nos fundos
alinham,ento sito a rua 121. Vinibald de seu teJ.'.reno à rua Onélia, Hor,�t.
Schrer, requet certidão de desmem- . Pedro SabeI. requer licença para r6-

bramento em favor de Severino Za- forma de sua casa de madeira bem
pal1a na rua 127. Sibila Emme,adurfer como alinhamento ,sito a rua Joaquim
requelr certidão: de quando foi apro- F. de Paula. Udo Weodorf. requer li·
aprovado o loteamento Jai'dim Pano- _ cença para oonstmir uma casa de
rama, sendo sua solicitação para dia. madeira bem como a linhamento na

mes' e ano. Sociedade Recreativa Estrada Jaraguá, lateral· da .Tifa Pe·
Menegotti. requer licença para con8- relra na zona flua!. AtHio' 'Teeilla,
truir sua sede social em alvenaria, requer licença para conliltruir uma:
em propriedade d� Met6.lúrgica Elr- ca8a de madeira bem como alinha
wino ·�erreg(jtti na rua Pres. Epitácio mento sito à r11a João Januârio Ay-,
Pessoa': José Joãó Vailatti, requer i roso. Nelson Tabarelli, requer liceu-.
certidão da demolição do prédio sito i ça para coostruir uma cssa d� ma

a avo Marechsl Deodoro. ,1.789. . deira bem como alinhamt!lnto na Rua
Jurita Malbratz, requer certidão' 'Walter Marqu�l'dt. W. Hinsching Com,.'

aprovatórta do de�membramento de Ind .. Ltds., requ8r licença para faz8r'
uma área de 898,92m2 bem comü uma ampliação d� madeir� bem co

certidão. Hermann H. Arnold, requer mo alinbamento sito a rua Venâncio
certidão do. n o da oonstrução de 8U� da Silva Porto, 225.
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I aORREIO DO P0\70
ANO LVIII - JARAGuA DO·SUL - SANTA'CATARINA

Sábado 11 de dezembro de, 1976 - N.o 2.914

Dra. Nanci Solange Zimmermann
Colação de Grau )

No próximo día 18, pela Universidade Federal de Santa, Catarina.
Florianópolis, deverá colar grau em BIOQUÍMICA - opção ANÁLISES
CLÍNICAS - a Srta NANCi SOLANGE, filha do casal . Antônio (Ico) e

Iria Zimmermann, residentes nesta cidade.
Empenhada em valorizar o curso que acaba de concluir, paralelamente

efetuou os seguintes estágios de aperfeiçoamento e especialização:
1974 - Rio de Janeiro - GI) - Semana de estudos em indústrias farma-

•
_" cêutícas e no Instituto Osvaldo Cruz.

Araranguá_- SC - Serviços prestados ao CRUTAC - Centro Rural
·

Uníversitárío. de Treinamento e Ação Comunitária
1975 - [araquá do Sul - SC - I;:stágio na Estação de Tratamento de

Agua no SAMAE,
Porto Alegre - RS - II. a Semana de Estudos Farmacêuticos abrangendo:

a) Controle de qualídade dos medicamentos
b) Tecnologia de alimentos
c) Bases bioquímicas da dietética normal.

Santarém - PA - Participação nas atívídades do Campus avançado .da
Universidade Federal de Santa Catarina. prestando .re

levantes serviços na área biomédica. setor de bíoquí
. mica.

Belo Horizonte - MG - Participação no V Simpósio de Estudos Farma
cêuticos.

Florianópolis - SC - Conclusão do curso de Farmácia, sendo outorgado
o grau de Farmacêutica.

, 1976 - Blumenau - SC -- Estágio no laboratório do Hospital Santa Isa
bel.

Florianópolis - SC - Freqüência a curso de Antíbíoucoperapía
Belo Horizante - MG - Participação no VI Simpósio, como membro

efetivo dos seguintes cursos: .

a) Atualização em Hematologia
b) Rotina de Líquor.

Florianópolis - SC - Participação no II Congresso Catarinense de Far-
mácia e Bioquímica. em Eugenologia. .

Florianópolis - SC - Estágio no Laboratórío de Pesquisas Clínicas e Bio·
.'

I

matolóçícas. ,

SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Seus serviços profissionais acabam de ser
· .' . contratados pelo Laboratório do Hospital

Santa Catarina, de Blumenau.

Moretti. Jordan & Cia. Ltda. � ...

Revendedor FORD Autorizado '

Av. Marechal Deodoro da Fonsecà. 158

TUBO FICOU MAIS FA'CIL

Agora COlD apenas 1 Cr$ 937,00 mensais você sai

rodando oom o seu oarro O Km.

Lançamos um plano especial, ao alcance de todos.

Não perca tempo, pois o número é limitado.-

Cons u l se-n os
CARROS U{SAD08

Belina
_ _

14
Corcel Cupê Luxo

__ : � _

14
Corcel Cupê _..........

-

._.13
Corcel Sedao' . 14
Corcel Cupê ..���:�����:-.:::��=�::::::�.����::::������::=::.�����.�:::�:..:.._.:..::..::..:::::::::::::::���::;_.�::::�����:.�:=::�.·:�12
Opala 4 parlas _ ..11
Vari /li o I

_ _ _ _._ __
10

F 350
_

69
�� �
Pick - Up F�7·5�=:��:=� � 64

Veículo8 totalmente revisado8.

A mecânica "MORETTI", TOCa já conhece - 30 anoa de bens
SERViÇOS.

E tem mais, dispomos de financiameDto próprio, eonsulte-nos
e escolhe aquele que melhor se adapta.

V A G;A S
O HOSPITAL E MATERNIDADB "SÃO JOSÉ". solicita de imediato

elemento do sexo feminino, acima de 18 anos, soleeírg, para preencher vagas:
- COZINHA
- COPA
- ENFERMAGEM
Interessadas deverão apresentar-se munidas de. documentos.

, .

BREITBAUPT 5.A. aomemora seucinquentenário
No momento. em que são decorridos 50 anos de

atividades de nossa empresa, Temo-nos, na obrigatoriedade

de agradecer aos nossos colaboradores, aos elientes, a08

fornecedores, enfim a quantos participaram e participam

das atividades de Comércio .e Indústria Breithaupt S.A. e,

agóra como empresa cinquentenária, esperamos tudo fazer'

no sentido de que nOBSO lema - O MÁXIMO PELO Mt-

NIMO - se constitua numa constante de bons negócios

,para quantos nos dão o prazer de Bua preferência 8 distinção.

,
\

S. hoje desfrutamos de grande preatígío, é devido

a participação ativa 8 efetiva de nossoa colaboradores, ao

bom atendimento de nOIBOB fornecedores e à deferência de

,

nossos inúmeros clientes. Se de bom prestígio. gosamos,

sentimos por igual compromissado com Jaraguá e a re-

gião do Vale do Itapocu, com vistas a um atendimento

que nos assegura prosseguir somando esforços e multiplí-

cando resultados revertidos em benefício de quantos par-

tícípam do desenvolvimento da empresa e da cidade.

E, num misto de Iesta pela efeméri4e que se re-

gistra e de cumprimentos pela participação que se premo-

ve, raata-nos uma mensagem a todos que nos prestigiam:

OBRIGADO, CLIENTE BREITH_t\UPT,

PELA DISTINÇÃO DE SUA PREFERÊNCIA.

Dia 25 no Salão João Pessoa �m Itapocuzinho, Baila d'e Natal com "Os Dinâmicos" de, Blumlnao
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul




