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Salão de

Oração Para Uma Negra
"'\�.ftHoje:�á noite, ãl 20,30 horas será levado à
cena 'a peça ORAÇÄO PARA UMA NEGRA, à
cargo de categorizada equipe de atores profissio
Ilais com atuação no Teatro Guaíra. da Televisão
paranaense. O Salão Cristo Rei está totalmente
preparado para a noitada de arte, que haverá de
marc"r época em nosso meio. Domingo à tarde,
Ber' levada a cena "Dona Patinha vai ler Miss",
que levará a petizada jaraguaense a uma diver8ão
sem par. Como desPedida dr. CompanhiA, será
16vada lã ceoa, mais uma vez, domingo à noUe,
também:làs, 20,30 ·hora., a importante peça ORA
çÄO PARA UMA NEGRA, coroando aB atividades
culturais em nOlso meio.

• Dia 16-10-71

JARAGuA DO SUL

Impresao na:

Soe/.tI.Je G"lle. A -ren/tl. Lttl••

'Foi

[urso de EduCBtão física
Dia ! 3 do corrente terá

início em nossa cidade um

curso de aperfeiçoamento
para profeseores de edu
cação física, de nível pri·
mário. O curso será mi
nistrado por Dulce Iara
Karan Borges, professôra
universitária, da Bscola
Superior de Educação Fr
sica, de )oinville e oriE!n
tadora de Bducação Física
no CROP da 5a. Coorde
nadoria Regional de Bd1u·
cação. Aproximadamenfe
26 professores estaduais,
municipais e particuhlres,
dos municípiOS de Corupé:Í
e jlJraguá do Sul, deverão
beneficiar·se desta medida I

Scllutar que evita c'I ida dos I'professores à )qinville,
proporcionando a c li d &I

m e s t r e umil apreCiável
po�pança. O I o c a I das
aulas será o Colégio São
Luis, de nossa cidade, de
vendo ter a dU§lÇão de 16
dils.

Orgão de major penetração flo interior do nordeste cilftar'inense
------�------------�----------

JARA'GUÁ DO SUL (Santa Oatarina) - Sábado, 11 de Setembro de 1971

Com uma prorrogação dízer-se, sem medo de 1 nada ou quaste nada, aqui 1 não foram esquecidas.
de mais '3 dias, encerrou- errar, foi entre tantas QU : chegava pare movimentar l E nêsse terreno também
se dia 10 do corrente, o Iras, a maís prorntssora] ou eatirnuler as energias 1 os seus esforços foram
1.0 Salão jaraguaense de em se falando de progres novas, encroses por cres-] envidedos, para que jlra·
Arte, instalado desde o 50 de prosperidade pare a cer e prosperar. i guá não ficasse à margem
dia 4 de setembro, aos nossa cidade, pare o nes- Todo o processo de de-jcorn relação ao progresso
amplos salões de festa do so município. Antes, pas- senvolvlmento aqui efetiva·l observado nos demats se

Itajara Tênis C I u b e. O sernos por um largo perto- do linha como bese a ação i rores de suas alividades.
acontecimento alcançou do de estagneeão, de ver- dos prefeitos municipais e i Nem se compreenderia
amplo sucesso e foi muito dadetro marasmo, em qua- o rrebalho . desínteressedo i desenvolvlmenre sem cul
elogiado pelos entendidos se rodee os setores de ati- dos elementos componen i tura, sem erre.
no assunto, Cêrca de mi- vldade, culpa sem dúvida res das emprêzas de pe- i Pelo seu valor emoclo
lhar e meia de pessôae maior dos govêrDos esre] queno e médio porre. t nal e expresstvc nll vida do
compareceram ao ôelão, duais, que por omissão e! Na década de 60, quan-] homem, a arte é elemento
da cidade e de diferentes quem sabe por incúria 1 do 08 investimentos da l essencial nas sociedades.
cidades do Bslado e dos deixaram, durante tanloll iniciativa privada, coastan- i Arte' é cultura, erre ê
Estados vizlzluhos, anos jaraguá entregue li 1 tes do Ginásio S. Luís e [comnnlceçâo, é ecumenís
Por ocasião da tnaugu- própria sorte. ':'pesteriormenle da Bscola: mo, porque não tem fron-

ração, sábado último, o Apezar dos spêlos mui i de Comércio, e que diga- lei ras. Sua influência não
orador oficial, sr. Dr, Má. Jas vêzes, angustiosos e i se de passagem, mudaram se llmna a ums raça, a

rio Tavares da Cunha Mel- .Ié deaesperedoa dos seus l rotalmenre a mentelídede uma nação, não se delem
lo, teve ocestãode pronun- prefeitos e, de tantos ele-] dos lóvens de então, lnves- ante as montanhas nem
ciar o seguinte discurso: mentos de pról de SUdS llime'ntos êsres começaram morre onde começam GS

��"A década de 60, pode �Iasses produtorlls e Iiberais,ia. fruttfiear, c9m as levas, verd�� on�a�,do mar, co
______

. ' _.---. >ldé ftlrmaU1tO's q\íe If� tio, p'I;\"'(J��" Wi1Jx,ga..À' tute
/"

cediam a cllda ano, a ju- cealupUca o graltde poder
ventude provinda, dêsles da Iingullgem.
educandários é qUI, na A importância soc!al d.a
verdade, toml9u a seu caro arre foi o fanal Que IDSpl·
go a grande, ta�efa, ini- rou es artista! de lodo,s
ciando a marcha desenvol- os tempos e Iodas as pa
vimentista que eclodiu dês· trias. As leIas de Dürer,
de então. cujo quinto centenário de
o's jóvens jaraguaenses nascimento se festeja este

não tomaram conhecimento ano, de Rembrant, Rubens,
da omissão dM pôderes Murillo, Da Vinci, as Ma
públicos, nem da dfvida- donas de Rafael,. o Cri�to
contraida com o sétimo de .5alvador Dalt, as PIe·
dosmunicípios a contribuir rás de' Miq:.Jelânrelo, as

parti as arcas do tesouro, creações de Bernini, de
e olhando pira 'a frente e Benevenuto Cellini, Bernar.
para o alto, sem a ajuda delli, as composições de
de ninguem, arregaçaram Bach, Beethoven WlIgner,
aa mangas, pira construir Rossini, Verdi, Chopin,
o quarIO parque industrial Villy Lobol, Camargo Guar:
de Santa Catarina. nieri, os versos de Horá·

cio, Goethe, Guerra Juno
queiro, Camões, B i I a c,
Raul de Leoni. Drumond
dlt Andrade,. VinitiJ,ls de
Morais, Lindolfo Bell são
manifes·tações artísticas

Diretor:

BDoêNIo V1TOR ac..c;ccBL

Arie

Ficará por certo na his
tória de nossa cidade e

de nosso iIlunicÍpi<" como

marco imarcescfvel, a dê
cafla de 60, de uma gera
ção creadora de l'iquêzas
através de trabalho eons

tanle, organizado e hones·
to.
Geração que em nenhum

momenlo perdeu li fé e,
agora, mais do que nunca,
tem motiveis para acreditar
que o alull govêrno, pla
nejado e volllIdo inteira·
mente p.ra os problemlIs
que aflígem todos os se·

tores da atividade e para
as necessidadas dos cata
ri nenses, lhe dará o que de
di'reilo lhE! compete.

,

Colombo MlIchado, Sal
les já aqui esleve e, li sua

palavra merece o respeito
de tôdos nós, que o co

nhecemos de longa daI.,
palavra simples.mlls hon·
r.da, que lIfirma que as

nOSSGS reinvidicações mais
justas seráo atendidas a

curlo prazo. Mas, e isto é
importanle, a par de todo
o esforço desenvolvimen·
lista de nossa mocidade,
de nosse gente, os valôres
espirituais, os valôres mo

rais, a cullur. e as artes

Fundado em 1878
Emancipado em 1934

Sucesso
que definem as rrandes iniciativa, se deve o êxuo
comoções e OI sentiJnen· diste empreendimento.
tos permanentes do ser Acertaáa, acertadfssima
humaDo, metoa eficazes de por todos OB tftulos, l'l es

comunicação entre os ho colha de consegrado poé
mens, elos que estreitam UI carartnense, Lindolfo
fortemente os vínculos so- Bell, expoente do nova ge
ci.is, contribuindo assim rllção de artiata brasileiro,
para o engrandecimento para presidir a COll1iSbão
dos povos. jul2'adora dos rrabelhoe
Não é difícil Dem de- apresentados, o que vem

manda grande esforço PI- aínda demonstrar que a

ra dar-ae conta da impor- rente jaraguaense lião está
têncta social da arte. alheia ao movimento arns-
No mundo matereltsta tico cultural' Brastlelre,

em que vivemos, coníor- pois Lindolfo Bell é erns
ta'DOS 4ssistirmoa deslum- ta de renome nacional.
brados, como numa pe- Senhoras e öeahores.
qaena cidade como a nos A escolha do meu mo-

1S1i aquêles mesmos que ee desto nome pllr.i orader
preocaperam em erguê-li! nesta solentdede, senstbí
marertelmente, .iodá ea- Iizou me profuadamente, e

contram espaço dentro de estou seguro de que a hen
seus, comprQmisl!los, para i rJlria eu ii devo à genero
dtdicarem-&e âlS eousas di! i stdade- dos t8ZUS orj'.ani2.'êl ...
cultura e da arIe. Aí est. i dores, que foram

-

buscar
o Primeiro Salão jara- i parll falar peraote tão 8e

guaense de Arte, que vem i leto quanto culto auditório,
del1lonstrar que Jaraguá i um daquêles .que ilcompa
também oêsse importantís i nhando ii trajetória vitorio
simo alitor t:stá presente. i sa do progresso desta ter-

Por uma questão de jus- i ra dadivosa, sempre acre

Jiça, cum,re me nisle mo· i ditou no v�lor de sua gen
mento, citar o flome dos i te e na pUJança dos ele

organizadores dêste sarau. i mentos em que se dlicer
São êles: Udo Leal, 05-: ça ii sua grandeza.
mllr Rogérop, Cap. Ferdi, i Que êste seja o inicio
n!SDdo Piske, Maria da' de uma Dova fase dll vi

Graça Bastos, (Tati), Dr. da cuIrural da jaraguá do
Dietrich Hufenues�ler, Dr. Sul, e que muitos salões
Orlando Bernardino da de arte, no futuro, tenham
Silva, Maria jaussen Bruel, a coroar o trabalho e ii

Ivo Bwald, Amides Mar- iniciativa da geração,
liDS; Professôra Leonila da conlemporânea".
S�lvl!, Werner Guenther Na próxima edição da.
VIctor Freygé!lQr, Walde- remos os nomes dos ,ar
mar BeRling, Wer n e r Iicipanles e dos laureados.
Schuster, Prof. Dolcfdio
Menel, Professor Als'idio
Scbmidt, Professor Alcio,
nê Ferreira e Professora Correio do Povo
Irmã julilll.
Um registo especial lIO J 1

Bxmo. St. Prefeito Muni um orna a

€iplil em exercício, Prof. Serviço do Povo
Bugênio Vitor Schmö
ckel, li cujo decidido apoio,
e colaboração e lã própria _

Jaraguá'Lidera 7. Lugar'
De

.

i\Jcôrdo com publicação' BO órgão. oficial do
Estado, DO mês d. julho do ano' em curso, o Muni
cípio de jaraguá do Sul, continuava firme em 70
lugar flil arrecadação de ICM. Para conhecimentos
dos leitores, damol abaixo 05 15 municípios qua
portaram mi!lio,r arrecadação no menciollado mês:

1 - joinville 6.666.984,14
2

.

- Blull1cDllu 4.309 i20,43
3 - Florianópolis 2.630.936,69
4 - Lages' 2. t 22.661 ,47
6 - Itnjaf 902.800,40
6 - Brusque 841.161,36
1 - Jaraguá do Sul 794.102,48 .

8 - Chllpecó 79i 706,60
9 - Concórdia 7J6.993,93
10 - Criciuma 674.820,22
11 - São Bento do Sul 679467,09
12 - Tubarão ó17.692,30
13 - Conoiohas 433.461,65
14 - Videira 422.692,73
16 - Rio do Sul 392.236,79

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Re«istro C ivil doméstica, n 8 tu r a 1 de
li Guaramirim, nesta 'Esta·Aurea Müller Grubba, C íicial do, domiciliada e residen-do Registro Civil do I. Dis,

te em Morro da Boa Vistrito da Comarca de [araguâ ta, nesta distrito, filha ds Ela, brasileiro, solteiro,
do Sul, Estado de Santa Manoel Demíngos da Sil representante comercial.

,

Catarina, Brasil.
91'1 e Josefa Schroeder da natural de Oorupä, nsste

Faz Saber que comparece- Silva. Estado, domiciliado e re-

ram no cartório exibindo os eidenie à Rua Venancio B R A 05 f L I A - 5 e r li
documentos exigidos pela lei Edital n, 7.777 de 2/9/71 da Silva Porto. nesta ci punido com 3 meses a 1
afim de se habilitarem para Eleuterio Boddenberg e

dade, filho de José Maria ano de prisão, iill'lples, ou
casar-se: 'Lourencita Hass Gomes e Adélia Martins pagará multa de uma a

PEOAM OAT rLOGO Gomes. 'cem vêzes o salário mini-
,

A Edital n. 7.773 de 2/9/71 Ele, beasileiro, solteiro. EI
'

.. a, brasileira. solteira.' mo regional, aquêle queILUSTRADO Wigando Döge e operário,' natural de Luiz auxiliar de escritôrto, na- trensformar madeires de lei
Paulina Eiert Alves, nesta Estado, do- rural de Ttmbö, neate Es- em carvão, inclusiva par.ENDERÊ:ÇO: Leo Id S J,'J I

.

'I' d id
...

po o e ue Ele, brasileiro, solteiro, mier Ia O e .resi ente em tado, domiciliada e resi- qualquer efeito indllslrial,Caixa Postal, 19 F
.

d P 'I
Avenida Mal. Deodoro, 210 _ CORUP.Á. _ lavrador, natural de Ja- ranetsco e au a, nes- dente à Avenida Getulio sem Iicençe da autoridade
Jaragi1á do Sul _ S. Catariaa raguá do Sul, domiciliado te distrito, filho de Oar- Vargas, nesta cidade. ti- competente, conforme es-

___________ C:::::::::Oc::::::u=::::::a4'c:::;:::.C:::::IU:::;::' 8 residente em Rio da los Alexandre Massaneiro lha de Leopolno da Silva rebelece projeto do Senado
Luz III, neste distrito, Ii- e Catarina Bodenberg. e Hilda da Silsa. Federal, a pr e v a d o pela
lho da OUo D ö g EI e Ela, brasileira. selteira, Edital n, 7,783 da 6/9/71

Comissão de Agricultura
Emma 'Alma Hornburg doméstica, na�ural d. Pe- da Câmara dos Deputados.
Döge. I n.h.a, nsste Est,ado, domi- Eduardo Odorizzi e Esse projeto, que irá
Ela, brasileira solteira ciliada e resídente em Edith Pecheid t ainda à C omi s são de

doméstica, natur�l de Ja� Francisco de Paula, nes- 06pia de edital recebi- Economia. antes de ser
- O sr. Wilson Luz, em raguã do Sul, domieilia- te distrito. filha de Viotor da do Re'gistro Civil de submetido ao p I e n á r i o,Ouritiba; da e residente em Santa Hass e Ingart Matias Hass. S- B • d SI· acrescenta alinea 110 Artl'go...,.... A jovem M a r i z a _ o sr. WaÍdemarGumz,' ao emo o ,Il, nssre

Döring, nesta cid!lde, em Itapoeuzinho; _

Luzia, neste distrito, fi
E>li.al n. 7,778 de 3/9/71

Estado. 26. da �ei 4C.7?d1• que lnsrí-
_ a sra. Traudl, espe- _ a sra. Yolanda Pradi

lha �e OUo Eiert e Hul- III' Ele. brasileiro, solteire, tUI o novo o lco Flores-

sa do sr. Arno Hensehel, Lenzi, em Curitiba',' .da Gnewuea Eiert, Anselmo Tancon e lavrador, natural de Rio tal, tendo recebido parecer

F . Edel·ra'·...I .. Ru"dl'ger do Sul, neste E-atado, do favoráveldo relii!to,r,de·.Dél-- o sr. r a D c 18 e o ....,.. a sra. Verônica, Edital n. 7,774 de 2/9/71
• .. .s. li

Wasch ne t ld d EI b
".

I miciliado e residente em son ôearano (ARENA,MO)
, , B a Cl a e; espesa do sr. Gerhardt Antonio Osehsler • e, rasuerro, 80 teire, Nereá Ramos, nesta dis- que o considerou coustítu-

Faaem anos amanhã Eggert; Ilse EIert operário, natural de Luiz
trite, filho de Oro Odo- cíeaal e jurídico.

a sra Ana esposa EI b '1" I' Älves, neste Estado, do--

., a, ras) eira, so teíro, mieiliado e residente em rJzzi e Alice Odorizzi.
do sr. João Weiller, em lurador, na, tural ,d�, Ja Ilha da Figueira, neste Bla, brasileira. soheira,
Jaragu�zinho;, raguá. do Sul, domlClhado dis'trito filho d A I do lar, natural de São
- o sr. Bertcddo Pans· e reSIdente em Ilha da '., e nge o

Bento do Sul, neste Es-
tein, em Jaraguá 84. Figueira, neste distrito, Tancon. e L.I)I�sf4 Tano,on. tado, domiciliada 9 reei-

filho de Gabriel Oscßsler EI�, �r8Flllelra, solteIra, dente em Serra Alta, SãoDia 16 a Mônica H i II e B h e i Dl domestIca, natural de
Bento do Sul, neste Es-

O h 1
Masearanduba. neste Es-

- O sr. Albano Lyra; sEels ebr. 'I' ,. tado, domiciliada e rosí. tado, filha de Roberto
- a Bra, Anita Zez. em !' ,

rall eua, solteIra, dente em Ilha da Figuei- Pscheidt e F r a n c i s c a

Scbroeder;
, domestIca, natural d,e, �8- rat neste distrito, filha de Pscheidt.

- o sr. Hilário Krüger, ragu' do, SuJ, domuuha- Emilio RÜdiger e Hilda Edital D. 7.784 de 6/9/71nesta cidade. da e, res!dente em ,Ilh� Kreil Rüdi er.
da FIgueira, neste dlstrI- g José Arcangelo GreUer e

to, filha de Er,ino EIert Edital B. 7.779 de 3/9/71 Irene Drechsler

V· e 'Paulin. Dorn EIert. C6' d d'· I b'Olgt, Mario Zanitan e '

pIa e e Ioa FIca l'

Eàital n. 7.775 de 2/9/71 Ana Maria Fugel
da do Registro Civil de

, São Bento do Sul, neste
Dorival Costa e Ele, brasileiro, lolteiro, Estado.

An g 81 i ç, a. �;[..a�j�� op,erãrio" ·na,tur-al de Ca- I Ele, brasileiro, 10Iteiro,
Ele, brasileiro, solteiro, choeira de Itapelllirim. lurador natural de Ja·

mecânico, natural de Ja- Estado ,d�,Espírito ,S8n- raguá d� Sul, dominiliado
ragu' do Sul, domiciliado to, domlCIlIado e resIden e residente em Nereu lb,
e residente em Morro da te em Vila Nova, nelte mOB, neste distrito filho Campaaba de Edm!;ãoBoa Vista, neste distrito, distrito., filho de Pedro de Vitorio GreUer � Maria CM-filho de Saul Costa e Zanivan' e Maria

J

Vick PedroUi GreUer.
....

Andreza Luiza Zisuino. Zaniun. Ela brasileira 10Iteira O hasteimento d ..
Ela, brasilej'ra, solteira, Ela, brasileira. soIteira, do la'r natural' de Sã� Bandeira e o canto

doméstica, natural de Co- industriária, natural de BSDto do Sul neUe Es' do Hino Nacional são
ru'pá, neste Estado, do- Jaraguá do Sul, domioi' tado, domicili�da e resi obrigat6rios. uma vez

miciliada e residente em liada e residente à Rua dente em Serra AIta São por semana, em todos
),forro da Boa Vista, nes .João Doubraw8, nesta ai Bfilnto do Sul nest� Es· 08 estabelecimentos
te dis�rito, filha de Arnol dade, filha de Henrique tado filha d'e Pau lode qualquer griÍLI de
do Manoel Lamin e Ma- Fugel e Sebastiana da Dre�hller e Frida Drechs. ensino, públicos ou

thilde' Dunke Lamin. Cunha Fugel. ler. particulares.
Prefeitlrn Municipal de ]aroDuó di Sul Edital n. 7.776 de 2/9/71 Edital n. 7.780 d. 3./9/71 Dh;Ci���tJude ����e r:�nd�i=-------

A V I S O Sev.rino Pedro Ounha e Alcides Katcharowski e pa�sar o pl'esente edital que
, i

Zita Josefa da SIlv8 Juracema Medeiros será pubJiçado pela imprern6a �===========;:

A Prefeitura Municipal de Jdraguá do Sul, avisll Ble, brasileiro, solteiro, Cópia de edital recebi e em cart6riß onde será

�os contribuintes da .TAXA DE LICENÇA PARA operário. natural de Join· da do Oficial do Registro atixado durante 15 dias. Se
lOCALIZAÇÄO E/ OU RENOVAÇÄO. que o prllzo villa, neste Estado, domi- Chi! de Dr. Pedrinho, :alguém souber de algum im-

par!! pal'atnento sem multa do 2° semestre, terminará ciliado e residente em neste Estado. pedim:nto acuse-o para os

no dia 30 do corrente mês. Morro da Boa Vista, neB- fins legais. ,

Antecipadamente agradecemos ans que lIcolhererr. te distrito, filho de Pedro Ele, brasileiro, solteiro, AUREA MÜLLER GRUBBA
o presente aviSO. Isidio Cunha' e Maria esoriturário, natural des Olicial

Jaraguá do Sul, 9 de setembro dé 1971 Conceição Cunha. te Estado, domiciliado e

Erich Schprung, Dir. do Dep. da Flzenda Ela, brasileira, solteira, rellidente em Dr. Pedri
nho. nelte Estado, filho

O'��X.����"�"��'�h���KJ�'��KX�XX:�Am'AAAhA��CAA�äAA�J�. de Vi�r Ka�harowshl e

ij Bi E Bf 1·0 A S M AX W I L H E L M S A � I ::�!;:�;::i�!t:;�i�:��:
� ,

. ,',' •. • ij :fJ���:' n��:iO�:���e� rf�
f: =1 lha de João Batista Me

f� . R e vend e d o r d a =J deiros e Mercedell BaUs-

t B RAHMA
c

,C H,O Pp
..

i :d�:;�::;::kO��i ô�9/71
8 g Orista Radünz

I J" d S'
'

g Ele, brasileiro, soUeiro.

=... em arag,uá o uI, �:: engenheiro agronomo,

g natural de Getulio Vargu,
fi Al to' V I d It·

,

�
Rio Grande do Sul, do,

8..' a e_ o a] aI. e, agora � mieiliado e residente em

8 t b t d Crioiuma, neste Esbdo,

'H' am em ln egran o-se na �l filho de Pedro Falkoski

� G d FI g e Ana Falkoski.

i: ran e' ,orianópolis,
..8:, Ela, brasileira, solteira,

g oontadora, nataral de Ja

� onde além dos seus produtos revenderá H �a�!�d�:t�U�, �ou�iC��r��

í;::. B R A H M, A C H Q P P ..�.l ����,sc�ilb:e�:i, B����
I .... J Radünz e Herta Strelow
crv·.··.. 'r·..···'!.t,c;:····.·,���c,;.··,·"'r····.··�···.·····.··:·.··.··.·,c;.,··.··.·�.,r·.... ·.····&.:CXICI�··.····,c··.···.,e, Radünz.

r.;n,prêsa Jornalistica
"Correio do POYO" Ltda,

- 1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

MUDAS
fimdoção: firlur Muller - 1919

Fr"tl/er.s e Or...,.ellt.',

Edital n. 7.782 de 6N/71
Artur Gomes e

Teresa da Silva
Protegendo
a nossa

M.adeira

"CORRflO DO POVO"

ASSINATURA:
Anual' . • , . Cr$ 10,00
Semestre • . • CrS 5,20
Avulso,. • • • CrS 0,20
Número atrasado CrS 0.22

Laranjeiras, Psoegueiros,
Kakiseires. Macieiras, Ja
botíeabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Coni
feras, Palmeiras, ete., ate.

SOCIAIS

Aniversários: Dia 15

Fazem anos hoje

- o ar, Waldemar Orub
ba, nesta cidade;
- o sr. Inácio Lemke,

em Rio da Luz Vitória;
- a sra. Elizabethe,

espôsa do lir. Wendelin
Schmidt;
- o sr. Eloi Wasch,

nesta cidade.

Dia 13

- O sr. Rodolfo Ehlert,
nesta eidade;
- o sr. Hugo Horat',

nesta cidade;
- a sra. Vva. Vit6ria

Nagel, em Nereu Ramos.

um Jornal a

Vende-se
Terreno

Situado 9 km. do centro
de Corupá. na Estrada
Nova Corupá à São Bf'n
to. tendo 10 a 12.000 m2.
altitude eerea 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbr@cht, Caixa
Postal. 7 Corupá.

- A sra. Noemia da
Cunha Jacobi, em Itapo
cuzinho;
- a 8ra. Iris PawlOW8-

ki;
- a sra. I1S8, 88pôS8

do sr, Ol!!mar_ Duarte, em
Joinville; ,

- o jovem Alfrediaho
Sckibo, em Ouritiba;
- o sr. Alexandre

Costa. �

Dia 14

Dia 17
- O sr. Sigolf

nesta cidad,e;
- o sr. Haraelides de

Almeida. em Lapa, Pr.
- t) sr. Vitorio 610

watzki, em Garibaldi;

Correio do Povo

Serviço do Povo

Anuncie no

"Correio do Povo".
Seu Anúncio
Causará
Boa Impressão.

Bebidas Max Wilhelm S. A.
CO.C.M�F. 84 429 869/001:

Assembléia Geral Ordinária

Sãe convidados os senhores acionistas desta

spciedade para participarem da assembléia geral or
dinária que lerá lugar no dia 30 de outubro de 1971,
ás 9 hora., na sede so�ial, à rua Joinville, n.O 594,
no cidade de Jaraguá do Sul, li fim de deliberarem
sôbre " seguinte, Ordem do Dia

1.°) - E'xamCII, discussão e votação do I relat6�
rio da Diretoria, Balanço Geral, conta de Lucros e

'

Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, referente 89

exercício encerrado em 30 de junho de 1971;
2 o) - Eleição dos membros' do Conselho Fis'

cal e respectivos suplentes e fixaçäo dos seus hOBO·
rários;

3.°) - Outros lISSUlltOS de inferêsse social.

AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram se à disposição dos senhores acioDis�
ras, na sede social, os dóeuméntos II que se refere o

art .• 99, do Decreto·Lei n.á 2.627, de 26/09/1940.
Jaraguá do Sul (SC), 1.8 de setembro de 1970.

Moritz Max Wilhe!m, Diretor, Preaidellte

'I
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,Há muito tempo, em. Vila Rica Sindicato dos Tra�alhadores RuraisAs Praças(V) Jefferson Davis de Paula . de Jaragua do Sul _ _
.

� quem se dfspuser estudar. com isenção e SOO n·ossasseriedade Oll Iautoe da Conjuração Mineira, sem
.� Sede: Nesta Cidade d� Iaraguä do Sul à .

perder de vilta as circunstâncias de tempo e .1- Rua Marechal Deodoro da Fonseca n. 406.
-

paço, lobejario prlYll de que Tiradentes não foi o l� E d •. t a I Dois logradourol públi A municipalidade ingres-
viano e ínuíscreto de que 80S dão conta 08 jufzes . cos de nossa cldsde esn sou, então, em juizo, pllra
da deTas8a tt aprouve divulgar � repisar a crítíoa De acôrdo oom a alínea "B" do Artigo 13 verem longo rempo com receber de voltesee praçll�
superficial ('I íncensequente. seus trebalhos de embele e real'zar, por sua própria

Se é verdade que das várias pessoas às quais da Portaria Ministerial n 40, dê 21 de janeiro zemenro parallzedos. Motl conta oe s e r v i ç O s de
tentou aliciar pars o levanta - correndo o ríseo, de 1965, faço saber aos que êste edital virem vos superiores Impediam consrrução e embeleza",
é claro, de não ser bem compreendido no .seu in- ou dêle tomarem conhecimento. que a chapa que a munlctpeltdade pu mente desses recentos de
tento - algumas houve que o repeliram vsemen- apresentada e registrada concorrente à eleiQão a desse dtspõr dsq=eles áreas nossa cidade Em recente

temente, não é menos verdade, também,' que o não ser realizada nos dias 16 e 17 de eutubro de pare realizar ás lndlepea- seetençe do MM.o Doutor
denunciaram em ccntrapartlda.

'

sévete melhorias de nosse Juiz de Díreuo da Comarca
Estão nesse caso, como se -sabe, o capitão 1971, nêste' Sindicato é o seguinte: urbe. É que es p r a ç a s de Jllraguá do Sul - Mjlfon

Joio Dias da Mota, João da Costa Rodrigues, D I R E T O R I A estevem lob contréro com Cunha, o mdgislrádo jare
capitão Vicente Vieira da Mota, Antônio de Oll- Efetivos: Luiz Maffezzolli, Estefano -Maier, oempreireiro PHnioWilliam gusense acolheu as rezõee
veíra Lopes .8 Pe. Manuel Rodrigues da Ooste, to Vicente Gomes e o mesmo do. sr. 'Prefeito, mandando
dos condenados, preolsamente pela omtssäo da Mathias Panstein

-

as abandonara, sem dar as entregar novamente as

denúncia. 'Suplentes: Arnoldo Grützmacher. Hilberto aecessenea satisfações. praças pere o Município.
Dos que souberam da conjura' por SdU Inter Fritzke, Manftedo Hornburg Em consequência, as pra- De esperar se que, daqui

médio,� nenhum houve que o denunciasse, salvo . I

, ças ficaram paralizadas para frente, as praças ve-

depoís de lua prisão. Demais, Silvério dos Reis C ON S E L I:I O F I S ç A L com SUliS óbras, permilindo nhem oferecer um aspecto
- já o dissemos .,,_ particularizara de tal modo a Efetivos: Mariano Witko$ki, Eurico Lemke, lnclusive crmces por 'parle condizente com o cresci-
rua denüuela, citando numes e precisando fatos.. Luiz Vieira

. de pessôes que desconhe rnento de nossa cidade.
todos ao gõeto da justiça da época, que depois Suplentes; Alvaro. Papp, Arno Grützmacher,

clern lais pertlculeridedes.
dêle nada havia acrescentar, prátícamente, sôbre --

9 movímenro. Leopoldo -Bcshammer
-

I .

.•

milho�u.�nt�o à s�l:g����ed:ad��e re�i:;�:nt:: ���s Para Delelados r.presentantes no, Conselho di Fedenção: D e 5.. f ll� d eidéias", é mister S8 tenha em conta, peja oportu Efetivos: Luiz Maffezzolli, Estefano Maier, .

.

nidade, .., expresívo depolmemto do Pe. Carlos Mathias Pansfein .

7
.

cl 5 t bCorreia de Toledo, segundos 08 "Autos de Devassa Suplentes: Ma.rian? .Witkoski, Eurico Lemke,. I"J I"J.,.,'m ro··da Iaeonfldênela, MiDeir8�; tomo IV, p. 117: LUIZ Vieira. . .., .., ..,
"Declara mais ells respendente que nas con

versações a que a8sistiram em casa do tenente-co Fica aberto o prazo de 5 (cinoo) dias para
ronel Frascísoo de Paula Freire de Andrade, S8 O oferecimento de-impugnação centra qualquer
ajustou entre todos 08 sobreditos, que a e11a8 es- dos candidatos acima.
tiveram, 'e que ficaram nomeados: que se ala.uAI _

dil . As mesas coletoras funcionarão ininterup-
_

SI preqdelselR I IIUlm, ou alauns dos S6CIOI desla ConJurlçao� tamente dás 8,00 às 18,00 horas de cada dia na
por elle lassem peruunlados, se puzessem Iodos em neua ,. . . sede do Sindicato

. T�rad.entes - c�mpre repetir - foi lubme- Jarrguá do Sui, 10 de Setembro 'de 1971
tido a 11 mterogatórIos. Luiz Maffezzolli - Presidente
Fiel, indiscutivelmente, ao compromis8o acima a8 '�-<,->�
sinailldo, manteve- Ie inconfesso nos três prióÍeiros ....

,�

verificad08, respectÍvsmente, nos dias 22l 27; 30 de,
---.......-------...---------

maio de '1789, a despeito de acareado cQm o dela
tor-mor, c�ronel Joaquim Silvério dos Reis.

Da formal e incisin-
. negativa de TiradeD

tes, é fora de dúvida que 0.8 jqizel inferiram a

lua inteireza de c8táter, 8 sua disposição de âni·
mo, razão por que o recolheram. 80b custódia, ao

oubículo da Ilhá das Cobra8, enquanto procediam
aOB interrogatórios dOB réus menos convictos dos
ideial até então aoldentados.

O desftle de 1 de' Sl" onde, êste ano, ee realizou
lembro, em jaraguá do ôul, a oportuna meuifestação
alcançou êxno total, Apesar cívica do povo jaragulense.
da ameaça de chuvas que .Llma Companhia do 13.0
cairam durante tôda a se B.C. abriu a parada, se

mana, o ..tia 7 de setembro gl:lida de eslabelecimentos
amanheceu ensolarado, escolares, corpo de

-

bom
permitindo um duflle que beiros, clubes esporlivos e

dei�ou empolgados os qllt oulras enlidades públicas.
S.I fizeram presenles ao Ficará indelével, C) desfile
longo da Avenida Mal. nos anais Cívicas da cidade.
DeGdoro, diS' Fonse�., local

-

I -

In�ústria �8 Calçà�os B.DS�h Irmãos S.A. An? Bom··
'� CGCMF 8..419.729/001 ".' tera ponte

Assembléia Geral Extraordinária
.

Edital de Convooação
Pelo preStn'fe edifal, ficam convocados os se

nhores acionistas desfa emprêaa para se reunirem em

AISill}, entre o depoimento dw SO de maio de asseml1leia geral .exlrllordinária, na sede social ria rua

1789 ..:_ vale insistir - em que TiradeDt'l se man· )orie Czerniewicz, 1 231, na Cidade de jaraguá do
teve irredutível Da negativ., sem Dada revelar 16.. Sul, Eslado de ,SaDIa Calarina, às 9,00 horas do dia
bre o levante, _e o de 18 de janeiro de' 1790,-em 07 de oulubro do correolc ano, li fim de deliberarem
que S8 dispos a verdade "como alla era" i'otercor- sôbre ii seruj'nle, Ordem do dill:'
reram 8ete meles e dezenove dias.- 1.° - Ralificàção diS decisões tomadas na

assembléia i'er.1 ordiD�ria do d,ia 24 de abril de 1971;
Já a essa altura doa acontecimentos, nada mais 2 o -' Rlilificaçio . das decisões loméldu na

havia relatar sObre a _cenjuração, pois disso
_

ie iJssembleia geral eXlrilordin6ria do dill 24 de abril. de
encarregaram os demais indiciados, inclusive de- 1911, referenle 'aumento de cllpilal de Cr$ 2�4 000,00.
latando UDS a08 outrot;

J para Cr$' ã92.000,OO, com a incorporllção de Or$
Tiradentes, ao cGn'trário, quando se dignou 89 079.�3, do Fundo Especial Aumento Capital de

falar, o fez com abDf�ga9ão e destemor incomuns; Cr$ 78.920,67 do Fundo p/aumenro Cdpifa�, e, reforma
"
...e verdade que S8 premeditava o levaDte, das earal'UIOI sociais.

.
.

,

que .lle respondente confessa ter sido que!D ide· 3.° - Outros assuntos d. interêas�es sociài.lJ .

•.u tudo, sem nenhuma uutra pesloa o mOVISStf, Jaraguá de Sul; 09 de setembro de 1971. ,-
.

nem inspirasse COU8a alguma". Walfer E. W. Gosch. Direlor- $uperinlen'tlente
CPF.o.o 0043M259

..Quemal!iimfala.diantedafôroae.does-..Depois.d.er!l�er um Joeltirava a sua cal!!quin·
quart�ja!Dento,· V8m.leg�rame.nt. fortalecido J?or r;;.-'O�-"(I,...

��-"4i1 tratame�to. lDtenslVO com ha, prometendo C8samen_,

uma Idéia. B esta era a lIbertação da 8ua Pátua" ".. .!. am,endOlm e OV()� de co to e lua de mel na Arge�,
- escreve Luís Wanderley 'Torres,_ autor da obra - ID\.'

.

1
o

I li1 �. dorna, Jo�l Pereira pas- tina. Sua mãe porém,
�maill_8éria, opulent� e documentada sObre -Tira-

-! 'lIiPfe' UnI �e �Oilllla sou a S8 mtereSAar por veio a saber detudo t?
dentes e a sua conJuração. . ..:

'

.

uma garôt� de 17 anos. comunicou o fato ao ,pái
,

, .' .

,-__...-----...............----..-..........,..-. Embora seJ'l casado con da m�no ..que,'urloIOprOCUrD.
Com idêntica acuidade, lembr. OsvaldQ Orico, { ADVOGADO nos fOros' de' seguiu Ileduzi-Ia no "OU7" a Dalegacia de Oostume.

no seu inte�a888nte "Homens 'da América". Liv. , 'São Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de pertQ 'do Aeroporto Afon' Agora Joel es,tá em ma
Blrtrand .. Lisboa, s/d, p. ª68: , _Jan-eiro _ Brss.1lia,

.

so Pan�. O fato' o�orreu us' 'lenço,is: sua mulher
h:E:le _ Tiradentes _ "Soma as figu.ras. que, � ProcesssmeíÍtos perante quaisquer Mia ,em _maio a, a partir, �e quer que ê�e. expliqu_'

na humildade de sua lição e na chama· de seu
" ni�téri08, Autarquias e Repartições Públicas entao sempre que podIa tudo direitinho.

'

entuaiaimo, se deixaram queimar por um objetivo em gera).
.

lagrado. Não iplporta que não houvesse àtingido E 8 C r i t ó r i o C. D t r a I:
a meta. Outro. li alcQ.Dçariam. Não importa que
nio logra8s8j\assistir à colheita. Outros o fariam. Avenida Franklin Ro08evelt, 23 - Grupo 303
A árvore geBerosa que plantara nio lhe- daria (Fone: 52-1894)
frutos; mas agasalha o com sua lombra. '

i Z C. - 39
.

_
'

.

Tiradentes é mesmo uma imagem fisica do �10
de Janeiro ,

�qUI ur,n ideal humano; mais uma lementeira do Estado da GUANABARA.. .
.

'

que pm episódio bistórico.",
�

. ��--"<I_""

Documentos /Extraviadosr;;:��
iór,oo público, que i�i extraviado

_

0- certifi�ado , - -II ADVOGADO /1
-

de proprrtdade de um veículo de marca Volkswagen· ) ,

.

-'

Kombi, ano 1961; de côr verde. MOfar nO B 69105, ,
ch�ssis 0.° 33526, na qYQI ficando .em efeilo a p,ar-, ) Esoritório aó lado da Prefeitura
fir dista d�ta por ler requer,irdo, uma 2.a

via...
.'

L JARAGUÁ DO SULjarll.gu6 do Sul, 10 de serembl1o'de 1971. "

AIS. Reginlldo Anrôoio da S�lv" Campol �_fi)<.-. ..._...........�6)_�I iI; �.

I
,

Concurso
Vltrines

de

o Dep. Octllcllio Pedro
Ramos, . representante do Como parte da progrêl,
Vale'do lla,pocú, apresen mê!ção da Semana da Pá
rau à co08!de!'açãa da Irii!l, as vitrines da cldad.
Assembléia . Legislafiva,. foram eofeiladas para o 7
indicação de 8UI aUloria, de Selembro de 1971. A
solicilando.o Sr, Oover Comissão designada pel,*
nador do ESlado a cons· Prefeilura Municipal. esco
trução de ponle de con- Iheu as firmls ii b'lI i }t q.
creIo sôbre o Rio Ano mencionadlÍs que ..deyerão
Bom, no município de receber arl{sficOI d,jp1omas!
Cprup6, Cumprimenlamps 1.0 lugar. - A!exélodr�
o ilustre parlamentar pelo H &'!Iake; 2.0 lugar - Com�
seu empenho na solução e Ind. BreilhaQpt S A. (It
de angusliantes problemas � o lugar Confecçõu
dos vizinhos municípios. Suely.'

,.

''\_

Sedução _
mal· sue edi da

':'E: VENDE-SE -I
1- Casa de I.ladeira, com Iodas as inSlalações
8x14 e respectivo terreno - Rua Emitia Stein,

'18000.00.
-

1 Casa de madeira com todos IiIS instalações e

respectivo lerreno - Rua Cei. Emitia jourdan,
fundos, 16.000.00.

1 Cesa de madeira e respec.ivo terreno, ii Rua
CeI. Emilid Jourdan, fundos, ,10.00000. .

.

1 Casa de alvenaria semi acabadd, 200 mls2. e

respectivo, terreno ...:.. li rUll CeI. Emilio Jourdan;
fundos, ,!i OOO.pO.
Estuda-se condições de pagamento, informações
com, Vicror Zimmer.mann, n/Cidade.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



Representação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no OORE do PR. deseja re

presentar firm.aB desta cidade naquela
CAPIT.AL à base de ,comissões. Favor
dirigir-se ao Sr, A. J. da Silva.

Oaixa Poslai, 1398

__
I'CURITIBA , PARANÁ

CO��EIO DO POVO - Sábado 11-9.71 pagina (.

Informações sObre a Academia Recettc FederalT fi b fi F O n fi 5
Militar dàs Agulhas Negras

Os con!ribuintes que ainda não apresentaram
�uas declarações devef!1 fazê lo com urgência, para
que os formulários sejam iocluidos na primeiréJ fase
de compulllçno de dado., sal!entou Hélio Mazzolli.
Apressllndo SUIS deélarllçõe8, receberão em tempo os

envelopes contendo os formulários para o proximo
ano. A entrega dos enveJopes começará c ser feita li
partir de 01 de dezembro dêste ano.

._ .u_. _ _.

Já existem Diretrizes para fusões I
-

I
Instlhlda pelo 'Ministro Delfjm Neto, da Fazenda, i At .. n 9 ã O ! t

a COMflE - Comissão de Fusão e' Incorporação de I F
,.

C t I I
Emprê6as - já estabeleceu as diretrizes

-

a serem ob I a r m a c I a e n r a !servddas pelas emprêsas que desejem valer-se do ! !estfmulo concedido pelo Govêrno parll essas opera-' comunica a leU8 clientes e amigos que
ÇÕ2S' O Minislro da Fatenda recomendou, ti Comi! ! transferiu luas instalaçõ'ls para a A'Yenida ii'são, ii m6xima rapistez_ nD apreciação dos pedidos. 'Getú1io Vargas, 198, entre a Com, e Repres_.

SRRF/9 retornou dos E.U.A.
- ! de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Casa i

Relornou dos Estados Unidos da América do I Pernambucanas, eMparando continuar mere, i.
I cedor de vossa confiança e permanecer ao 1Norte (') .superintendente Regiomll da Receita Federol
I

inteiro dispõr dos prezados senhores. ,da 9 a Região Fiscal, Sr. Hélio MIlIZz.o!li, tilulor' da ,

Receita Federal para o Paumá e Santa: CatarinD. t
_. - . _-

!

Ex'l·steAß'c·la de monstro o Sr. Mazzolli estive: duranIe 6-0 'dillS naquele It Zen tAr ca _Ih
t

Aupnogt h! e k e t!país onde participou de um curso de -alto nível pi!ra ,

Admin·istradores Tributários Brasileiros.

,aj.lml·tl!!da·
-

por
- -CI·entl·,-sta ·1'========·==========="

1 teilt seiner vornehmen KundschBft mit, dass I
U n

II II ; die Inltalationen der A potheke jetzt an der ti'Escrl·to'rl·o Jur'ldl·co Conta'bl·1 "
VV, Getúlio Vargas, 198, zu finden sind,

Ann Bidder� a�tiga di-ret�ra d? Depar. 'J" 1 zwischen der firma Com, e Repre8. de Má- 1
tamento de ZoologIa da UmversIdade de II 1 quina8 Agrícolas "Tobatta" und Oa8a8 Per- I
Oambridge, declarou que acredita na exis. ,II, II 1 nambucsnas, .wo weiterhin gute b�dienung I
tência de monstros marinhos de mais de Max Roberto Bornholdt n 1 zu erwarten 1st !
60 metros de comprimento, 5 vêzes mai�r II Luiz Henrique da Silveira

-

II �--- - - -- .

que o legendário Nessie, da E�cócia, e tão ',', A D V O GA DOS I' :----------------.....

grandes quanto a lula de Juho Verne. A
.

afirmação foi feita durante reunião da As· ,',I II
sociação de Oientistas Britânicos.

-

A pro- TT tf1\ ThI11\ lMl'llNIr 111\� \ty fJ. IT» Ir ß � ,I,'fassora baseia sua conclusão na história 'I" lllL�\UI JUI\UI!VJl !�\ill\UlJ) \Y ...��\ill.8lJ) IIque lhe foi contada pelo capitão de um
C d

-

navio: êle garante que viu um monstro, II onta or II
.

quando. passeava, durante' a
_noit�, p.elo li" Registro de Firmas IPI ',',tombadIlho, levando um lampeao. 'SubIta·

mente - diz ela -- a luz do lampeão ficou 'Ui Escritas Fiscais Imp. Renda IIobscUl'pcida e o capitão percebeu que um
,.

/

enorme ôlho o fitava. Dirigindo·se à pôpa n Contabilidade ICM IIdo n.avio, viu :ponta� de tentáculos. yoltou II Defesas Fiscais INPS IIà proß. e �ambem ah notou os "te�taculo�. " "O naVIO tInha 52 metros de comprlmen�o . FGTS
Bidder não identificou a testt:lulpnha da ,',', IIhilitória, mas afirmou que ela lhe merece

" Av. Mal. Deodoro, 210 IIinteiro crédito..A professora recordou tarn·
IIum caso ocorrIdo em 1898, quando um U=========.==========.

corpo enorme e estranho deu às praias da .

.

Flórida. Quatro homens com um guindaste VEND E S E·não conseguiram retirá·lo da água. Pedaços
-

-

.

do corpo foram' na ocasião examinados U� terreno à Rua Alcântara, no BaIrro de Boa
,.

'
.

'
. Vista, c/201,5m de frente e 45m. de fundos

_

- em laboratoflo e novas anáhses, realIzadas Informações à Rua São Paulo esquina cla Rua
recentemente, comprovaram que se tratava Içaras, 141 em Joinvillt>, C0m o sr. Otto Melcbert
de uma lula gigante. ou n�.ta Redaçã�.

'

A assessoria de Re'lações públicas da Delegecle C m rt � R'R ·0 5da �eceit� Federal_ de [olnvllle. divulgou nOla. com as U· �. ri .

'

Na cidade fluminense de Resende, cujo clima segulDtes mformaçoes: -
.

privilegiado beneficia a8 atividade. d08 cadetes, a Contribuintes receberio aviso do Ir linda este mês BRASILIA - O Presidente da RepúblicaAcademia Militar das Agulhai Negras, desde 1944, A Secretario da Receita Federal anun.ciou que O Ministro das Comunicações e o Governado;forma oficiais para o Exército Brasileiro, além dos JlI foram processedes pelo' SERPRO, Serviço Fe�e- de Brasília serão as primeiras pessoas no Brasil'Quase cem cadetes estrangeiros que por ali já pas- rel de Processamento de Dados, todas as declarações . .

saram. Seu ensino.! Iundamentado essencial.mente de rendimentos apresentadas pelos contribuintes do a possuir telefones em s�us carros, com os quais
em elevados �adroe8 morais. procure ? aprl�?ra Imnêsto de Renda, pessoas Iíslcaa, do exercício de I poderao

falar para a capital, para os Estados
mento. dos strlb';1to8 de carát�r: espíríto .ml!ltar, 1971 e que até o final deste mês. eetes contributntes ou até mesmo para fora do País. A informação'capacidade de líderança e. e!lclênCIa protíssíonal receberão as respecrlves notificações pari! o pagamen- .

,_. , '

para o desempenho das nnssoes que lhes poderão Ito do impôsto. � é do presidente da Cia. de Telecomumcações de
ser COn!iad8lt8 n�dgu�rrad e na PB8z, �18sim, idntegr,adtos '\s notificações serão entregues nos endereços Brasília, Cleofas Uchoa, que acrescentou estar
nos mSls B 08 I eais e um rasl

-

gran e e or8,. -

. . -

�

d d tão sö I ta
-

sãe os cadetes de tôdas as Armas e Serviço, ho- menctonedos pelos.contrtbumt�s nas SUdS declerações. aguar an o. o so a regu. a!D�n. çao por parte
je estudantes de um curso técnico uníversttärío, os �nforma ilI Secretaria da �eceltiJ que o pag"mento d.o da Secretaria �eral do Ministério das Comum-
comandantes de amanhã, trnpõsro parcel��o e_m ate ,d�z .cotas e que o venci- cações, para a Instalações - em breve - da
Ser cadete da AMAN é cultuar' menro das notiftcações tera lnícío em setembro deste .

-

.

a verdad� ano e o último prazo, no caso dos parcelamentos irá "fonia móvel". O assunto, afirmou, além de não
8 lealdade até junho de 1972, ter caráter prioritário num país onde inexistem
a probidade

., O contribuinte que tiver um lrnpôsto a pagar telefones ainda não está legislado. Acrescentou
A AC

e a reaponsabílídade igualou interior a Cr$ 84,00 deverá efetuar esre pa que dentro de dois mêses Rio e São Paulo es-1 - GRASADEMMIA MILITAR I?AS AGULHA.S NB- gamento em uma untes COtD Quando o impôsto de- tarão falando através de DDD para Brasília
.

(A �N), estabeleclm_ento d.e ensino, s� vído for euperlor a Cr$ 84,00 o seu' pagamento será.
.

penor, destina s� á �ormaç�o básl.ca d.os ott- perceládo ein até dez cotas, sendo que cada parcela Porém, do Distrito Federal para aquelasCJalS d! Infanhm�, C�valarla, A�tIlharI8,. En mlníme será de e-s 4�,OO. cidades ainda não há data prevista paragenharta, Comunlcações, Matertal Bélico e
. .

Intendência da ativa do Exército. As nouüceçöes que serio entregues lIOS conrrt- entrada em funcionamento do SIstema de
2 - O tugresso na AMAN realiza se mediante con bulntes já virão acompanhadas do documento unlco Discagem Direta à Distância .

.

curllo de a'rrecadllção, que deverá ser apresentado ne arên _

3 - O candidato ao matricular se é incluído com cta bancérls em que for feito o pagamento das cotas. -------------------

8 graduação especial de CADETE A ,confir- Deverá set dobrado 'o cadastro de peSSOlS Fislcls.
mação dessa graduação realiza· se ern solenidade
na qual torná-se depositário e detentor de um

ESPADIM, miniatura êtn--sabre de CAXIAS, que
. é por êle recebido como "SIMBOLO DA ijON,
RA MILITAR".

4 - O CAnETE, na qualídade de praça especial,
fica híerärquícamente situado entre o Subte
nente 8 o Aspirante-a-Oficial.

i - O candidato militar, ai:> matricular-se, perde
automáticamente sua condi9ão hierárquiol:\
anterior.

6 - O Exército proporciona ao CADETE alojamen.
to, alimentação, ., fß!rdamento e assistência
médica, dentária, psicotécnica e educacional
Paga lhe, também, o. vencimentos fixados na

Lei.
IIFORMAÇGES : -- 51. DelegaCia do SM de Jaraguá do Sul

A Prefeitura Municipal de )dragulÍ do Sul, evtsa
aos contribuintes da TAXA DB LICENÇA PA�A
LOCALIZAÇÄO EI OU �ENOVAÇÂO, que o prazo
para paramento sem multa' do 2° semestre, terminará
no dia 30 do corrente mts.

Até 1975. o Brasil deverá dobrar o rorel de con

trlbuínree dó Impôsro de Rendo, aumentando de 7,2
para 15 milhões e numero de peseoes cadastradas
pela receita federal. informou o superinrendente da
9.a Região FIscal, Hélio Mazzollt. Para êste ano, os
contribuintes do lmpõsto de renda deverão atingtr 8
milhões de declarações.

Prefeitlrl Municipal �e ]HrlDuó dI Sul
AVISO

Anlecipadamente agradecemos aos que IIcolheretr.
o presente aviso.

Jaraguá do Sul, 9 de setembro de 1971
Erich Schprung, Dir. do Dep. da FlZéndll

-. ,

Dr� Fraacisco Aatoaio Piçcioae
"�.D-':CO - C.:R..:H.. 1'%

(O.P.F.) N.o 004384379

Cirurgia e Cihuell de Aduhol 8 CrianQ8I
Partos - DoençaB de Senhora.

HOSPITAL'JESÚS DE N�ZARÉ - ClORUPÃ

-I
Residência: Dr, Nereu Ramos, 419

II.. Ic0_ 'UP� - • .A..N�.A.. C.A..rAlIi1t.l[]!I(.A.

__j

"
-

Vende-se
Ierren'o

O hasteamenlo dd
Bandeira' e o canto
dó Hino Nacional são
obl:igatórios, uma vez

por semana, im todos
os estabelecimentos
de qualquer grãu de
ensino, públICOS ou

parliculares,

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Bt'n
to, tendo 10 a 12 000 m�
altitude éerca 800 metros

própria para construção
de casa de veraoeio,
lnfúrmações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa.
POltai, 7 Corup'.

"---------

Campanha de EduC31ão
Civlca

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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M a x W i I h e I m S. A. PrefE8stl�tdOurdae sMantauncal"carl.'pnaaI deJaragaá do Sul Sanla Calarina
.

C.O.C. do MiQ. da Faz .. D. 84 429 869/001 ]JrIDU' do �ulRELATÓRIO DA DIRETORIA
. U U U U Edital de Convocação de

Senhores Acionistas: REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO Assembléia Geral Extrflordinária
Em cumprimento as disposições legals e ests- SENHOR PREFEITO MUNICIPAL De acôrdo com o artigo n.O 31 d08 Estatutos

.utárias, vimos apresentar a vossa apreciação. o Sociais, ficam convocados 08. senhores asaoeíedos
Balanço Geral e 'a demcnstreção da conta Lucros e A Vista da Informação oomo 'requer da Cooperativa Agrícola Mista "IAJARA" Ltda.,

. Perdas, reíerentea ao exercício social findo em 30 de Mário Doníní, requer vistoria e habíte se, Tri em pleno gôzo de seus direitos. para a Assembléia
junho de 1971, acompanhados do parecer do Conse- brasll Ltda, requer licença pjconstrulr um galpão Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede
lho Fiscal. de madeira, Egoo Drews, requer licença para cons- social, sita á Estrada Itapoeusínho, (Vila Chartres),

Embora os dados ora apresentados, demonstrem truir um rancho de msdeíra, Rolando Lueders, re- Município de Jaraguá do Sul-Se, às 8,00 horas
a fiel sttueçãa econôrnlca e financeira da sociedade, quer licença e alinhamento pjconstruir uma casa do dia 17 de setembro de 1971. em primeira con

eolocamo-aos ao Inteiro dispôr dos senhores acionistas resideneíal de madeírs, Artur Paupítz, requer Ii- vocação, com o mínimo de 2/3 äe seus associados;
.para quaisquer esclarecimentos que julgarem Desces- cença e alinhamento pjconatruír uma casa realden- às 9,00 horas, em segunda convocação. com 8 mí
sàrios. cíal de madeíra, Hildebrando Kühne, requer ali- nimo da metade mais um de seus associados; às

Jaraguá do Sul (SC). 02 de setembro de 1971. nhamento e licença p/construír uma obra residencial, 10,OU horas, em terceira e última convocação, com
Morirz Max Wtlbelm, Dir. Presidenre Kunibert Klein, requer licença p/construlr uma a presença de no mínimo 10' associados; na qual
Nelson L. Drlessen, Dir. Comercial casa ds alvenaria e um puehado, Max Pommerening havendo número legal, será díseutído a seguinte
Eduardo F. Wilhelm. Dir. Técnico JÚnior,r�que�vi8toria.ehabite·se,ElisaG.L9utpreeht

\

ORDEM DO DIA:
requer vI8torIa e habíte- se, Urbano Franzner, re

Balanço Geral encerrado em 30 de quer licença p/executar uma ampliação no Engenho 1.0) - Autorização para contrair empréstimo
Junho de 1971 de Beneficiar arroz, Lino Jacomíní, requer Ileenea na agência do Bance do Brasil S/A. para aquisição

p/tazer uma reforma em sua easa residencial, Jo- de máquinas;
sé Jacob de Souza, requer vistIDria, e habite-se, . 2'0) - Assuntos Gerais.
Udo Neitzel, requer licença p/reformar s/casa re- Obs., Para efeito de cálculo do "quorum" de
sídencíal e construir um puchado, Edit Hafemanu, instalação esta Cooperativa tem 96 bS80ciad08.

requer licença p/aumentar s/ease residencial de
-

Irapoeuaínho, 02 de setembro de 1971.
madeira, Ivo Pläsío Klein, requer vistoria e hablte- Silvio Tomelín, Presídsnte

2.666.069,06 se, Alfredo D. Jansea, requer licença e alinhamen- =--- .....------x----------.
to pjcoustruír um muro, Alberto Oulínskí. requer i . I

287.701,00 aprovação do projeto de construção de uma casa tAt .. n -.;: ã O ! '!residencial de alvenarls, Waldemiro Bartel. preten .

Ide�do constru�r uma casa de alve�liria através da! F a r m a' 'e i a C e D t r a I !
Oaíxa Econõmíea, requer aprovaçae das plantas. , ,

Staníslau Wonezesvski, requer vistoria e habite;. se, I
Cl !

Félix Wolf,' requer vistoria e hablte-se, Jaime Men !
comunica li seus clientes e' amigos que !

donça, requer vistoria e nabíte ee, '!
transíeríu 8uas Iaatalações para a Avenida

I, Getúlio Vargas, .198, entre a Oom. e Repres.
CERTIFIQUE-SE l de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Vssa !

Luiz Hornburg. requer por certidão se o requerente i Pernambucanas. esperando continuar mera- !
pagou o imposto sobre indústrias, Max João Ro- I cedor de vossa confiança e permanecer ao I
dolpho Kohn, requer por certidão Oll talões de I

inteiro díspör dos p�ezaàos senhores. t
'N'm�ostlo pagos de sua fi.rd�a indi�ll',!ual'd G�ilhermt'e I

_. · ·-
. !eItze , requer por cert) ao os ta oe8 e Impos os ! A C h .. u n 9 ! 11.732.918,83 pagos pela Sociedade Gráfica Avenida Ltda, Val- I

demiro e Iris Maria Krause BarteI, requerem por I Zen t r a I Apot h e k e !
eertidão se são ou não possuitlores de casa pró- I ..' . I

13 980,00 pris. .' 1 1
Cr$ 4.699.674,89 CONCEDA·SE I

teilt seiner vornehmen Kundschaft mit, dass Idie Instalationen der Ap()th�ke jetzt an_der

PASSIVO
Max João RodolphTo Kohn,' -'reque-r francelamento I vv-: Gélú1io Vargãs, 198, ·zu -finden' sind, I
dos impostos, bem como cancelamento do Alvará ! .

h d f' C R d Má '}.

Na-o ex'lgivel II ZWISC en er Irma om. e opres. e -,
de licença e Localização. '! •

A' . I "T b t�" d (' P '!
Cl:!pital, Reserva Legal, Fundo de Cor- , qUID81i1. grlco as ,o a.8 un ,asas er- ,

reção Monetária, Fundo Manutenção do DEFERIDO 1 nambucaoas, wo weiterhin gute b�dienung 1
F d d R '! zu erwarten ist. !Capital de Giro Próprio. UD o e en· Tereza Panstein, re'quer licença p/construir um ,

àimentos de Participações, Fundo de mau8uléo. x--.....- .............--- ......--------x

..\ções Bonificadas, Fundo de Deprecia- Jara.guá do Sul, 03 de setembro de _1971. V E N O E _ S Eções, Fundo de Depreciações s/Correção
Monetária, Corre�ão Monetárid das De- ,

.

_

-

I Um terreno à Rua Alcântara, no Bairro de Boa
preciações, fundo de rndenizações. Traba- Rep resenta"ao Vista, o/201,5m de frente e 45m. de fundos.

.

Ihisras e SaldQ � Disposição da A-asem- � Informações à Rua São Palllo esquina e/a Rua

bl��igIVel a curla e lonlo. prazo
) 4.043.492.40 Elemento residente em OURITIBA, Içaras,141 em Joioville, com o sr. Otto :Melcher�

Fornecedores, Conras Correates, Obriga· registrado no CORE do PR. desej a re- ou nesta Redação.
P Tf I N

.

d B t f' d t 'd d I •....,..........�,_.........,...............,...,., .........,.........,....,�,-,......ções a agar, lU os egoclé1l os, co. presen ar Irm8S es a Cl a e naque a "---:---:---- :--. •do Brasil SA. - cla. empréstimo indus· CAPITAL à base de comissões. FaTor

g���i�:undo de GlÍmmtia por Tempo de
642.202,49 dirigir-se ao Sr .. A. J. da Silva: 11,ll Escr.l·to"rl·o Jurl>ldl·cO Contal>bil U."CORtlS de· Compensação

.

I Caixa Postal. 1398'

���;ãO da Diretoria e Valores em Cus-
13.980,ÓO

CURITIBA - PARANÁ II n
Cr$ 4.699.674.69

- n Max Roberto Bornhold(. II

II Luiz Henrique da Silveira I·
:H:�D-'::CO ,.. C.1IiL.:H: .. �'7 II AD V OGADOS U

(O.P.F.) M.o 004384379 fi, . n

Cira�:tO·8 Clib;:e�:a!ad12�t�:h�:�,:nç81 ','1,' llllTh({)) Jl))((})MllNG�§ VAlRGA§ II,HOSPITAL JE8ÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ

I
Residência: Dr. Nerea Ramol, 411 II i Contador . ß

C�_UPA. - .AN�A C"'�AB..I[lNA. II·R· I d F; IPI
II

Demonstração da Conta cc Lucros e' Petdas » -

'.
_-

. II egls ,"O e Irmas . II
(ComDreeodendo período de 10/7/70 à 30/06/71)

- II E #1 F" I R d I'...

Jaraguá do Sul (SC), 30 de junho de 1971. scrl as IscaiS, mp. en a
Débito Crédito Morilz Max WiJhelm, Dir. Presidente U'I C bJ I d d

.

ICM UI'Vendas Matriz, Filial Rio do Sul Nelson L. Driessen, Dir. Comercial
I'

onla i i 8. e
.

.

Jt Filial de Florianópolis, Reajuste Eduardo F. Wilhelm. Dir. Técnico
das Obrigações Reajustáveis, do Rolando Jahoke, Contador CRC-SC. n Defesas FiscaiS INPS IITesouro Nacional, jUiOS _/Obri. 1.656 e·DEC. 146.010 U FGTS nrações Reajusláveis do Tesouro

PARBCBR DO CONSBLHO FISCAL II I'Nacional, Juros s/ Obrigações
Eletrobrás, Freres ituféridos, Des- '

\
Desincumbindo.se do seu encargo, os iofr.·assi- IUI. Av. Mai. Deodoro, ..

210 . Rneontos Recebidos e Baixa de nados, componentes do COllselho Fiscal da firma
,

Bens de Veículos 8.442674,46 Bebidas Max Wilhelm S. A., tendo examinado em II .. IIMercadoria. Malriz e Filiais, Ma- 'seus detalhes as cifras do Balanço Geral e da CODla 0=========.==========.
te'rl·as Prl"mAs Despesas Geral's Lucro" e Perdas, referentes ao exercfCI'o social en'cer-
Matriz ,e Fiii�is, Bölxa de Ben;' rlldo :m .30 de ,junho de 1971, têm II slIti.fação de r;"'�"'"

...,.... _... ........

.............._"4�Fundo de Depreciações, Fundo recomendar a .sua aprovaçã'o à Assembléia Geral DR· Id 1\1
'

Para Manutenção' do Copilai de Ordinária de 30 de oUlubrc' da corrente ano, -nio
. P. 81DO O upapa

Giro Próprio, Reservo Legal e somente por terem encontrado tôdl:l a contabilidade

t � �
S.ldo á Disposição da Assem·

-

em perfeita ordem, mas principalmente pelos excelentes �' ABTOGADO �bléia
.

8.442 674,45 resultado. obridos neste exerC'Ício social .findo. - -

, Cr$ 8442.674.45 8442.674,46 jaraguá �o Sul," 02 de setembrd de 1971. Esorit6rio ao lado da Prefeitura
\

(Oito milhões, qualroceOlos e qUdrll:ota e 'dois mil, Waldemar Orubba

L
.

Á

���sce:n���t:v��fnta e quarro cruzeiros e quarenta e �:r�r:h Ctf���:u�ae:{:: � .....�:G: ..� SUL

\

Bebidas Cooperativa Agricola Mista
Ultajara" Ltda.

ATIVO

Imobilizado
Edifícios, Terrenos, Máquinas e Aces
sórios, Móveis e Utensílios, Veículos e

Acessórios, Embelsgem, Construções e

Reavaliações
Disponlvel

Caixe, Caixa Filiais e Bencos
Realizélel 8 curlo e longo prazo

Mercadorias, Mercadorias F,i1iais, Maré
riu' Primes, Almoxarifado, Vezilhame,

. Contas Correntes, Obrigações Reajuslá,;;
veis do Tesouro Nacional, Participações,
Lei 1474/61, Depósitos pare Recursos,
Empréstirno Compulsório, Taxa de Me
lhorernentos, Empréstimo e Obrigações
Elétrobrás, lmpôato retido na fonte, Adi
cional BNDE-l0%, Decreto 157, Reflo·
reatamento, Pundesc. Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, ßaeco do Brasil
S.A. ;_ deoõsitos vil'lcuiados: Sudene,
Sudepe, E'mbratur, EmbrB.er e Cauções

Conlas de Compensação
Açõ�s em Caução e Bancos c o n t IJ

Custódia
•

(Quatro milhões, seiseento!! e noveDlIl e nove mil,
seiscentos e setenta e quatro cruzeiros e oitenta e

nove centavos).
.

\

jaraguá d� Sul (SC), 30 de junho de 1971.
.

Morifz Max Wilhelm, Di.r. Presidente
Nelson L. Driessen, Dir. Comercial
Eduardo F. Wilhtlm. Dir. Técnico
Rolando jahnke, Contador CRC-S�.

1.656 e DEC. 146.010. '

Dr. Fraaeisee Antoaie Piccioa8

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



RECEITA FEDERAL·

CORREIO 00 POVO A . Assessoria de Relações Públicas da Dele
gacia da. Receita Federal de Joinville divulgou
nota com a seguinte informação:

SÁBADO, 11 DB SBTBMBRO DB 1971 N •• 2649
ADIADONOVOSISTEMADEESCRITAFISCAL

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�.� O secretário da Receita Federal, Luiz Gon-
zaga Furtado de Andrade, anunciou que foi adia
da para o día 1 de outubro 8 implantação do Si,
tema integrado de Escrita Fiscal, adotado em con
Tênio assinado entre o Ministério. da Fazenda e as

Secretarias de Finanças dos Estados em dezembro
Salve 7 de Setembro de 1971 - reelembrando 7 de setembro de 1822. do ano passado e que deveria entrar em vígor no

Quantos Somos e o que Fazemos ONTEM, HOJE E SEMPRE repercutirão as palavras dia 1° de agôsto,
CL Paulo Moretti

sonöras de amor, patriotismo e esperança do saudoso poeta Bsclereceu que êsse adiamento foi decidido
Olavo Bilao "AMA GOM FÉ E ORGULHO A TERRA EM QUE para possíbílttar o ajustamento dolii contribuintes

Sob o titulo acima, estamparemos, mensalmente, nesta NACESTE" .. � à nova sistemática e permitir aos Estados eomple-
coluna, a reprodução dos Informes Mensais do nosso Clube, ,Estas palavras duma poesia Imperecível, brotadas do mentar as medidas de implantação do convênio.
a fim de que todos tomem conhecimento de nossas atividades. âmago do coração, vibram de emoção e brasílídade, poís Informou o Secretário da Reeeita que dentro
Número, de Sócios: 34 êste é o torrão bemdito de Santa Cruz. Nêste momento eo- t á I íd b tibíll

-

d
mo que voltamos asstsnndc aquêle telepático episódio de em pouco es ar cone ui 8. a com anoi tzaçao li

Frequêneia no mês de agôsto: 100% bravura e patríotísmo, da gloriosa data de 7 de setembro de tabela que acompanha ó Regulamento do Im-
Assembléia gerais: % 1.822, quando mais ou menos ás 16 horas, DOM PEDRO de- pôsto sôbre Produtos Industríalízados- com o síste-

Reuniõel de diretoria: 2
sembaínhou e. espada e com tôdas as torças e impeto de ma implantado pela Nomenclatura. Brasileira de
heroísmo grltou: 'INDEPEND�NCIA OU MORTE". Com estas Mercadorias.

Inssruçêes leonlsticas: 2 - WillyManhke e Rubens Níeoluzzä palavras enfáticas e aeões, já corría naquêle tempo em ter-

Palestras tema livre: 2. Artur Roede e Waltrudes S. da Silva, ras brasileiras a força da Liberdade e Independência; pois, o Receita Federal Esquematiza "Operação Impôsto
domadorado CLPresidente,que sau-

Homem é livre para o Bem e para a Paz. de Renda 72!'
dou 08 CCLL pela pass�gem do Nesta data magna em que o LIONs CLUBE DE CO- A Superintendêneia Regional da Receita Fe-
"Dia dos Pais". RupA através duma das Comissões de Atividadades, Cidada- deral _ 9a Região Fiscal já. está tomando provi.

PROMOÇO-E8.' No mês de agôsto, .0 nosso Clube promoveu a.
nia o Patriotismo, sente.se na obrigação dre representa-la e dências no sentido de esquematizar e planificar aassim diremos, através de seu "SLOGAM - LIONS" LIBER-

festa do 5.° aniversário de fundação do Corpo DADE de ideias para o engrandecimento. "Operação Impõsto de Renda 12 Pessoa Ffslca'',
de Bombeiros Voluntàr1os de nossa cidade. .p,. vísando principalmente o crescente número de
Foi uma festa em que, uma vez maís, CCLL INTELIGnNCIA que levará a todas a. comunas e ao

de nosso mube e a nossa Oorporação de Bom- Povo - o Bem-estar ORDEM e organízaeão para o progres- declarantes, bem como a melhor ortentação fiscal

beíros, bem como as Corporações Visitantes so da Nação. e dístríbnição, no devido tempo: do material neees-
praticaram, na verdade acepção do termo, o NACIONALIDADE: brasf.lidade com amor, a todos os sérlo à feitura das declarações do tributo.
sadio companheirismo que pregamos e o es nosaos irmãos Serviço desinteressado praticado para o de-

,
Informou o órgão que espera fazer com que

pírito Ieonístíeo que difundimos como meta senvolvimento do BRASIL. todos os contríbuíntes, cadastrados e não eadas
para a aproxímação entre os homens. Foi uma
bela festa em que o eongraçamento se sobre- Assim sendo, nós e todos os CC.LL de todo� os Clubes trados, recebam orientação e meios maís favorá
pôs ao resultado finltol}ceiro. Mesmo assim e de Serviço estaremos aqui,�' e aeolã, sempre

Juntamente, veis para apresentação, nos prazos estipulados por
" em que pése o fato � o Líons Clube local ter com es nOSS08 valorosos dírígentes para trabalhar com amor I i d

' .

adI õ .

distribuído cêrca de 200 cartões gratuitos pa- e despreendimento para nossa Cidade, nosso Povo e mor- e, e BURS proXlm S 6C ar8.ç es.

ra churrasco e chopp ás Corporações Visitan- ·mente para os maís necessitados pare que êles também se-:

tes, a. renda líquida de C. 700;00 foi integral- [am. libertados .da miséria ficica, Intelectual, moral, cívíca, Govêrno fortalece o cheque
mente doada ao Corpo de Bombeiros Volun- religiosa e socíal, Engrandecendo os poderosos, devemos dar ,

.

_.' . _

tários de nossa cidade.Foi,pois, umapromoção confiança e auxilio aos menos poderosos para que haja Os bancos so poderão íneluldo na releção .de
que alcançou plenamente os seus objetivo� e harmonia, e Iíberdade total. Nossos patrícios, sempre, em fornecer talão de cheques contas encerradas, elabo
que atingiu. e correspondeu às nossas previsoes todos OB tempos passados lutaram e se embrenharam em ao depostranre �epois Ge rada pelo serviço de con-
e expectativa. matas virgens, devastando, caçando e procurando recursos .

.. -. h
para suas Famílias, e com amor à liberdade firmaram e comprovada � sua idonei penseeeo de c eques.

Os CCLL Orlando Bernardino da Silva, presí- gravaram em livros esaes aquisições. dede. Esta fOI URla das de-
dente do clube; João Lúcio da Costa, presí- .

. cisões fornadas pelO Conselho
dente de Divisão e Paulo Moretti comparece- Nossos. bravos Heróis estavam lutando .todos o� dIa� , . .

ram á posse do CL Governador, em Florianó- p�ra nossa liberdade econômica, cultural, c(vloa social, e ela, MODetarlo - NaclOoal . para

polis. O� mesmos CCLL e mais o CL llolando LIberdade hoje, aIJ?anhl EI Asempre para um Brasil grande, fortalecer o uso- do cheque
Janhke e.tiveram presentes á posse da nova unido, glorioso. e hder autentico em democracia, libertando

no País Para a aberfura
diretoria do LC de Barra Velha, que contou com todos os esforços f�nanceir&, econômica, cultural e so-

de COl'lt� bancária 'assou
com a presença do CL Governador cialmente para o Mundo.

. ,..
P

,

.

SALVE PÁTRIA BRASIL
a ser obrJgalorlo o preen

.

PENSAMENTO DO )(�S: Nlo importa o que você faoa, nem
. chimentQ de uma ficha propos

o trabalho que realize, importa, isto sim, a boa . Corapá, 7 de Setembro de 1971 ta. ficará vedada a aber
vontade que ap�icar na sua execução para CL F i AntAni Pi i dtorná-lo UQla tarefa agradável e não uma in-

. ranc soo o o cc one IUril e nova conta por
cômodaobrigaçlo.· Diretor Animador do Lions Clube de Corupá. quem fenha o seu nome

JARAOOA' DO SUL (SANTA CATARINA)ANO Lili

Salve 7 de Setem·bro• O OUE VAI PELO LlONS

VISITAS:
S e gun d o as novas

instruções, o Banco Cen
Irai caracteriza como uso

indevido do cheque ii SUII

reapresentação, pela se·

gunda vez, após um pe·
ríodo de 'dois dias uteis

da primeira, sem que haja
a necessária provisão de
fundos.

EXPRESSO
/

São PauloRio Grande
Agora também em Jaraguá do Sill

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 83 � Fone, 2259

-

IIPÔRTO ALEGRE - R8
Rua Simlo KappeI, 338

Fones: 22 tU-98 - 22-71-72·22-71-90
.

2%-75-70· 2Z-M-95

sÃO LEOPOLDO - RS
BR-H6, LiodoHo C9llor, s/no

. Fone: 238

NÔVO HAMBURGO - RS
Rua Confraternização, 362

Fone: 95-16·68 - 95-16·69 - 95-16-70
95-16-71

PELOTAS - RS
AV. Fernando Osório, 743

Fone; 2-73·55

BLUMENAU - SC
Rua Camburiú, %31 - Fone: 11-76

CRICIUMA - sO
Rua Marcelo Lodetti, 44/46

Caixa Pos�l, 160

JOINVILLE - SC
Rua Leite Ribeiro, 330
Fones: 8288 e 3552

TUBARÃO - sc
Av. José Acácio Moreira, 1459

Caixa Postal, 136

.

SÃO PApLO - SP
Rua Severa, 665 - Vlla Varia

Fones: 93-87-84 - 93·81-08 - 93-42-21
93-53·08 - 93·40-04 - 91-47-07

RIO DE JANEIRO - GB
(Bonsucesso)

Rua GuUherme Frota, 3%5
Fones: 230-41216 - 230-0120 %30-8809

BELO HORI�ONTE - MG
Av. D. Peàro II, 1282

Fc;mes: 37-97-65 - 35-35-05

S�LVADOR - BAHIA
Av. Estados Unidos, 3

Fone: 2-09-18

RIO GRANDE - RS
Rua Riachuelo, Hi1
Fones: 454 e 243

CAXIAS DO SUL - RS
Av. Júlio de Castilhos, 568

Fone: 28-53

A Emprêsa mais veterana do Sul do País, acaba de instalar-se

também nesta cidade para atender o Comércio e a Indústria Jara

guaense em Geral.SANTA CRUz DO SUL - RS
Rua Sen. Pinheiro Machado, 951
Caixa Postal, 208 - _FOne: 2001II Já funcionando desde o dia 1.· de setembro, com sua nOTa

Agência. tendo como Gerente-Administrativo o Sr. Eurico H. Sabka,
e no Setor de ProduQão para Jaraguá do Sul o Sr. José N. Kock.

JAGUARÃO - RS
Rua Joaquim Caetano, 764

Fone: 151 RECIPE. PE
Rua Cais José Mariano, 534

,Fones: 2-09-98 - 2-55-18

MONTEVIDÉO - URUGUAI
Rua TreUa Y Três, 1374
Fone: 98·60-18 - 98-S3-fi2

JARAGUA DOJ!lUL - SC
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 83

Fon.: 2259

CURITIBA - PR
Rua Francisco Nunes, 1(67

Bairro Prado Velho - Fone: 23-3439

LONDRlNA - PR
Rua Marechal Deodoro, 415

Fone: 2·42-61

AgradecelDos Preferênciadesde pela
. ,
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