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As Contas de Ivo 5êres de outro plnnêtc
Si�.i�.�-g:Vh:��� �:� d�: Q��t·:::lh:::.m"'��· ::;: p�� .Q:\u�o::r:::. invadem; 'o ',Estado do Rioquando no govêrno decla péticos; chegou a vez de Ietou pare a polítlea na
rou que iria riscar do ma' ver as suas próprias con .

pa o nosso munterpro e, las aprovadas na Aesem centenária Palhoça Os Ja- N IT E R O I (A J B - doúltímosábado da eidade visse 9 que se passava
de fáto, nada fe,z em pról bléia Legislativa. 15 a 15 raguenses não sentiram Sêres estranhos, como mineira de_ Tombos, onde a seu redor."

,

de nesse comunidade, está foi o enervante resultado nem graçös nem pesar pequenos anões das his Iöra a serviço. Já tinha Um barulho infernal.
.

'

" tõrtas infantis" utilizando ultrapassado, Natividade segundo êle, tomou contacolhendo, à prazo curto, O que, depois. se translormol nUQl Apenee assistem o desfi-
um diaeo do tamanho de a, ns localidade deno do, äparelho q'uanão le-frum de sua admtnlstreção. melencólíco 16 d 15. A 5U" I d

.

ar os econrectmentoa, um automóvel "Volkswa mida Serraria entre es vsntou vôo. A p,ar'tir deDepois de politicar e 8CO-' Indlcaçäo para o Tribunal , ' ,

- , em que se \'ê envolvido o. 'gen", levaram, no ultimo ia cidade e Itaperuna, então,' de mais nada selher oa correlegíonértos, de Contes foi outro epísö-
prejudicando os mals legt- dio triste que nem a Re ex-governador que foi, lIO I fim de-sem�n�, o pânico 'noto� que vipha' sendo lembra � não ser qu.an
tlmos tnteresses de comu voluçio de 64 soube ex seu tempo o homem mals à popuíação rural de seguído por u� _veículo do foi encontrado d.Ita�
nldades progreestsrss, mas plicar convenlentemente liso di parÓquia. Itaperuna, c h e ga D d o espacíal, em baíxa altura.' do, na est�ada, ao lado

mesmo a causar trauma Nervoso notou que o de seu carro.
em dois motoristas; que, carro não obedecia mais Pelo local psssava,

'-J A S C' ·Hilll��IDl.rllii,.n, pm tiveram de seratendídes o SéU comando e que um também de' carro, um

�� lWJlIijI � por médicos. "loco Iumínose muito médioo de nome Dísneí '

Os sêres estranhos - forte" o obrigara a parar, que o levou para a. de-
R i o doS u I estará níelpal de Esportes, sr.

COrilll�',aP
• (

que os dois motorístâs enquanto da estranha legacia de polícia onde.
sedíando na pröxíms se- Milton Adolar Stange, e a população afirmam nave desciam pequeninos prêso de forte crise Der-

''Ifmana 08 12.0 Jogos Aber- assessorado' por uma e ser d,e outro plauêra - sêres, de 40 a 50 eentí- vosa, relatou o sucedido
tos ,98 Santa Catarina, a quíps de esportístas, re- De 31. pare 411.-feira o apareceram em pontos metros de altura. com para o dele,gadó, indo,
pequena olimpíada bar ClrUWU um plantel de vizinho município de Co- distantes daquele muní um pequeno objeto na p o s t � r i o r m 8 nt e, ao

rigs verde. Jaraguá do jovens que poderão nos rupé assistiu um sinistro cipiódonorte-Fluminense mão, do qual saia uma SAN DU, onde foi ..ten-
Sul, �J)J,JlQ não., pg_di� r.,ep.retUul-tat.s:c,..m.uJtq hem -d'e' propesçêes. Por eeuáes perseguínde .

. �p.�imeir!�: -es'toJ!lteaDteJuélDÍnos'idsd-&:- didQ ,-Jpe:lo· "'fID6tUCO ' de-
.

deixar de ser, -estará nos jogos abertos de' ainda desconhecidas as 08 carros, durante 1 um A partir daí"- confessou plantão. Dr. Munir
comparecendo aos rete- Rio do Sul. A municípa instalações da ítrme Edgar longo treche e depois -- passou 8 obedecer à Bussabe, .'
rídcs jogos com equipes lidade deverá ccmpare. Adolpho Eipp'er foram to' .íorçandc-os a parar na vontade e às erdeus dos O fato eBtá reglstrado
que vem t r e i n a n d o eer, para prestigiar os medes pelll� chamas du. est-ade, levando os dois anões, sem a mínima re na policia e no SANDU
intensivamente, tudo fa nossos jovens, aos quais truindo complefame�le o homeJ?s para nm rápido ação".

,

para onde ocorreram 08'

zendo para aparecer- oós' desejamos os esperados prédio O estoque e a ma passeHO. , Sempr" acompanhados moradora. de Its,peruna
XII ) JAsá, para poder suceS808, extensivos ,aos quinárla. O C o t: p O- de Paul.o ,caetano da" S.il' dos pequenos sêretl, en- impressiona{�o.s com. o

pleitear' os jogos parai seus organjzadorea que Bombeiros Voluntários de V8, VIaJante comerCial trou no aparelho, onde relato do VIaJante, que
Jaraguá 00 Sul em 1976, tanto esforço vem dis- JaragQà do SU'I" foi so,lid e ,residente em Itaperuna, uma IU!Dinos�dà'àe cres, goza. de bom conceito
data do centenár:io, de pendendo 'para que tudo tado intervir no incêndio voltava na madrugada cente ImpedIa de que na CIdade.
nossa fundação.)O Pra- saia da melhor {órma e foi graças aos homens \

sidente da Comissão Mu possivel do fogo que se conseguiu G
· 'L T:;\

\ '

salvar .os prédios vizinhos atlnlla' .L..Ietetive ) ,Ca'm,pos' ,NoY"os
Campea-o' 'A PENHA SE que, de outra 'tórma, viriam -

'

"

'

.' [li ser, fatalmente, envoltos
_ MODERNIZA ,������:::�d��i��:or��. foi sucesso Vis\ita JaraguáMundial de' , I

-

Ihar"s de
.

O Grupo Penha, coman· � cruzeiros os Desde a 6a feira u'ltim-

D -I
'

. . A Semana da Criança 1>;. 17 e 20 hor"s lot"'ndo ..

, actl ogra -
dado' pelo seu dinâmico prel,ulzOS. u, OI, U

ii nossa cidade está hos-
D

.

P' ,_�________
foi condignamente come- as' dependências daqueleIt' et o r r e SI den t e, mor-do em nossa cl'dade. I' t I O I" p,edando ilustres persona li,

W 1 J é p' l' .. pa eo eatra. 'S eo eglos

fI-a' úi �on os ICCO I, se� Fute'bol p qrupo Teatral Cacildá E as escolas colaboraram dades'" do' município de
d VIda um dos nomesmalS O'amnos Novos. "-Segundo, B e c k e r, da Guanabara, em mais essa promoção ...

expressivos no setor em
d 7 d ..J P 1·1 os entendidos, tudo come-Bonn (Impressõ�s da pra.ariaI do país, l,ançou apresentou �e ia o aa re el ura Municipal, que

çou com a nossa XIII EXiJA.Alemanha) No 29 • 7 A d corrente, no Saliio 'Cristo mfrece os apillusos da
-

-

"

. no Gia 1 de set�mbro, ma'o-r - Amigos de ,CamposCongresso 'Intersteno, rea ""m sua 11"n'ha CurI'tiba _,
"

Rei, em sessões 'das 10, população jllraguaense, N
- -

I
"" , ovos Vl5uaram II nossaizado recentemente em ,São Paulo�, os avançados exposição e .ficaram c'vi_Bruxelas, um home� c�r.. ônibus da série "Tapete A Liga' Jaraguaense de

J
. r drados" pelo nosso par-sagrou-se..! pela prImem:! Mágico", que completalIJ Futebol deverá reabrir com. aralgua e que fabril. Surgiu enlão,vez cam�eao ,do mundo 8 incorporação, no cor, chave de ouro o próximo a idéia, d« uma visita .às -

de dactIlografia. �lIrald rente ano, de 50 ,no'vas campeonato· amador de fu-
nossas principais iodus'.Prochnow, estenografo uOI'dades em sua frota, tebol em nosso município. . ,-

I
"

d ' irias, prlDClpa mente, IS
o Departamen!o de Im, A" novas unI'dades O dia 11 de outubro, da •

t d "d'I f d I .., O qUln O
e pequeno'e me 10 por-

Öensa e
'F ndor�liIção ,o após desfilarem

-

pelos rá infcioao cerlam'r, 100- "

te, por onde poderão aqui-overno e e:ri!} cODqUl� bairros, estiveram expOIl' gameDIe esperadQ pelQs 'Ialar a, maneira de iódus-
I�U o I(lulo cöm .uma me- tas à visita"'ão pública esportistas da terra, deno- I í PdlCil d 618 b t d Y

d T
.

O D'" Of'" d B
; -

tri izar um munic pio. re-
_. e ' a I' as por no centro de Curitiba, minan o-se o o r n. e I o ,Iario IClal o sta.do, em sua edl�ao dei feito; Vice, Juiz de Direito,mmuto. Proc.hnow sonha onde o Eng.o Jaime Ler- Arthur MUller, fupdador da 30 de Sete,!,bro de ��nl, pubhcou li arrecadaçao do PresidentedasAssociaçõescom 7,00 ballda� e com o

ner, Prefeito da Capital, Liga de Desportos. O C[)L ICM, do mes d� A�osto de. 1971. Surpreende!ltemen-) 'Comercial e lodustrial, dotftulo de campeao de es- teve ocasião de vdrificar e êste semanário concor: te o noosso mUOlcíplO que VInha
. su�tentllndo .

o hon- .

RQtary e do lidOS, h�menstenografia. Destd vez só 8 nova dimensão de eon- rerão com dois� belos Iro- 110S0 7. lu�ar e�tre os 197 mUoOlciplos , catarlDe�se8, ligado ao. Legislàtivo e.Obteve o segundo .Iugar fôrto oferecida pela Penha. féus, p"ra assinalar o re passou I!I fIgurar, agorl,. �m 5
.. Iugar, .I?go depOIS de 'Executivo, são hospedescom 440 sílabu pormlDulo. Além do nôvo sistema torno do esporte amador g-r,esndes centros comerCIaiS e IDdultrl�IS do, nosso do nossO' município, rea-

de suspensão a ar, que em Jarag-uá do Sul, consi- B!ltado. Para q�e O povo tome conheclm�nto e o go· lizlJ[]do 'visitas às Dossas

Prefel-to Reassume
possibilita uma viagem derada uma das pOUCia verno se capaclle do· esforço da gente larBguaense 267 industriaisque fabricam
sem vibraçã6" 'impactos fórmas de sobrevivência no reerguimeoto d? Bstado. bAarr!lfa verde, public�mos cerca de 100 produtos
.ou ru1.dos, os novos oni do futebol nestit região, abaiXO o DEZ maIs. em eVldenclil Da B�reclildaçag do ,diferentes. D'esejamos cum"

2a.-feira última rlassu- bus revolucionam pela. aliás, inaugurado de fórma ICM: �

. . pri:nentar os promotores
mio. o Prefeito Hans Ger- nova carroceria, nova invejável pela Liga Schroe' !.:) - JOInvllle 'Cr$. 5734.474,46 dessa visita que escolhe-
hard Meyer, depois de 60 toalete, poltronas rede dense de Esportes. w, ) - Blumemlu Cr$. 4,361,068,28 ram entre os 191 municí-
dias....de licenciamento. O senhadas, vidros ray·ban, , 3.11) - Lages Cr$. 2.001.417,55 pios catarinenses o BOSSO'

4 O) FI'
,

I' C <It. >;.<34207 '.'. ,

IIOIISO diretor subsUtuiu o, decoracão esmerada e Anuncie no '.
I - orlan<;?po IS r'!P. 1.u,:;,' ,21 como sendo o parque

elcai". jaraguaeDse, reali- são até atapetados "Correio do Povo",
õ. } - Jarag::a do Sul Cr$. 93675l,OO fabril ,mais diversificodo

zlndo ligei,ré!s óbras no A Penha leva você,
Seu Anúncio 6,0) - BrQsque' Cr$. 803652,64 de SaDIa Catarina capaz

� perfmelro urbanó e na zo- flutuando, ,até São Paulo, 7.°) - Criciuma Cr$. 799.151,03 de sensibilizar os' inves-
Da rur,al, inclusive o alar- em um ambiente de con

' Causará 8.°) :- Concórdia Cr$. 702,042,56 tidores do muito heróico
gamento da rua principal fôrto, classe e com a eor- Boa Impressão. 9.°) - Chapecó Cr$. 621.071,10 município de C a m posde Nereu Rimos.

I
\ tesi� já conhecida. 10.·) - São Bento do Sul Cr$. 620.016,89 N o vos.

X I I

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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S. A. l.ijf: 'I Correio do Povo

I �evendedor ela r ser:(/��!o

: B R.AHMA CH o pp I Escola. de
� �.m Ja�agua' d� Sul,' I�. Ap,rend.lzag.·em Ficam convidados os senhores sócios, a com·�(: I de Mannhelros parecerem a uma Alilse�bléia' qeral Ord�nária, ài AI to V_ale

..

do ta, j al# e, ,agora :.�. . ESla-o 'IDsc'rl'IO. oa m' (J. raalizar-se na séde sOCIal a Rua GumercIndo da
�l ... Silva, nesta cidade, às 09,00 horas do dia 17 de

fi: tambem 1n te9rando..,.sena â� rinha IMos os q�e quei outubro de 1.971, a�im de deliberarem sôbre al '

..,.. gram ingressar na marinha seguinte ordem do dIa:
.,

.�::. Grande. Florlanopolls �. brasil.eira. A S�c�elarill d�' 1.0 - Prestação de .contas da DIretorIa
. ,': PrefeItura MunIcIpal esla 2.° - Bleição da nova Diretoria; �

.•

d
.

d -d d 3.° - Assuntos diversos de interêsle sOCIal.�.:: dI' d d t d':� e posse e 10 os os a·
-on e a em os seus pro u os reven era �< dos e as h!struçõ�s pifra Não havendo número em primeira convocaçao,

,

P
n o ingresso de iovens Da realizar-se á uma assembléia, em selunda convo,

fi 'B R A HMA, C H O P =1 Escola de Aprendizes de cação, meia hora �pós, com qualquer número.

á ·1 M
.

h" d í I
.

Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1.971J.??2VVV?Y?���CVyy,�V�,??��.?�V??y,���?.c�t m:�:. �ros, e o ve pn-
José Carlos Neves � Presidente

Anésia Maidei
"CORRflO DO 'POUO"
fundação: ffrtur Muller - 1919

Emprêsa Jornaliatica .

"Correio\do Povo" Ltda,
\ - 1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

MUDAS
Frutt/era, e Ornamental, Como grandes gotas d'áglla

Caem no tanque
Laranjeiras, Pecegueiros, Uma a uma, e desapareeem
Kakiseiros, Macieiras, Ja- Assim os meus días:
boticabeiras, etc. Roseiras {Um, após outro se vai.
Dahlias, Camélias, Ooní- O meu passt;'d� a�rssta o meu presente,
feras, Palmeiras, eto., 'etc, A minha extstencra consome-se

Na fuga das horas. -

Tudo me gastaI
Mesmo a prática do bem.
Por vêzes me caaso de ser fiel,
De marchar por um caminho estreito,
De não poder voltar a cabeça
'Para o horizonte das alegrias fáceis.
Lembro-me do que fui.

-,

C:::::.c:::>�c:::;:::.c::::::a.c::::::::- As doces virtudes da infância
r.=======================on Já. Dão existem em mim.

S O c, I A I S Outrora eu não tinha conselhos a dar
Nem decisões a tomar.

Hoje, vejo me acossada de responsabllldades;
'R' rI·st CI"vl·1 Tôdas as mlnhas energias je_I ro· Devem ser exploradas ao máximo.

Faz�m anos hoje Aure1 Müller Grubba, Cficial Até o rempo pare a reflexão é medido.
do Registro Civil do I.Dis- J'

-

os homens como outrora- a J'ovem Yo I � n d a a nao posso amar -. � ,
. trito da, Comarca de Iaraguâ D '1"1

.

Morbie, nesta cidade; evo ama- os mUI o mars -
do Sul, Estado de SantaDf'- Cl) J'oyem E.lmo Lsm- e outra orme:

Catarina, Brasil. C I;
.

agudoke, em Rio da Luz; om um rea ismo mars lO ,Faz Saber que comparece- U· -.
ranr_ a srta. Vilma Gerent, m vigor mais ope e,

rarn no cartório exibindo os valor:em Astorga-PR. Sim me enganar' quanto ao seu ,documentos exigidos pela lei Sem esperer abrir o caminho da justiçaFáaem anos amanhã" afim de se habilitarem para Atravée doa abrolhos "

� O Ir. Manoel F. da casar-se: Só com palavras e sorrisos.
Costa, em Itapoeuaínho; Edital n. 7.809 de 29/9/71 Não me dobrarei

.

- a Ira. Âsta, espôsa A meaquinhos motlves sentimentais,
do sr. José Watzko, Arlindo Maffezzolli e ,\. etlrude severas ou gestos de ameaça.
- a jovem Rose Mari Marlene Luzia Demarehi A 'finalidade de minha vida

Teixeira, filha do sr. João Ele, brasileiro, solteiro, Não é embalar o próximoA. Teixeira, em Joinville; operário, nascido em. Ja- Com lindas canções,
- a srta. Edite Schmidt, raguä do Sul, domiciliado Mas trabalhar para que a obra divina

em Itapocuzinho; e residente em Santa Lu- Atinja ii sua perfeição.
- a. sra. Luísa Lucas zia, nesta distrito, filho

Bortolini, espõsa do sr. -de José MaffezzoHi Junior
Vitória Bortolini, em La- e Lucia Prsstini Maffez-
pa-PR.; lolli.

.

- o jovem Norberto Ela, brasileira, solteira,
�reutzfeld, em Jaragua- doméstica, nascida em
sínho. Jaraguã do Sul, snmící

liada e residente em San
ta Lózia, nesta distrito,
filha de Leonardo Demar
coi e Adelia Leoni De
márchi.

.ASSINATURA:
Anual . • . . Cr$ 10,00
Semestre . . . Cr$ 5,20
Avulso • • • � CrS 0,20
Número atrasado Cri 0,22

!

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRA'DO

t::NDER�ÇO;
Caixa POltal, 19

�venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seidel
- ÖORUPÃ �

Aniversários:

Jaraguá do Sul, 29/11/70.

Esquerdo, neste distrito,
filho de Mareelmo Martim
e Inês Ramos Martim.
Ela, brasileira, solteira,

industriâria, nascida em

Jaraguá do, Sul, uomiei
liada e residente em Ri
beirão Molha, Beste dis-

. trito, filha de A.lbano Ro-
Edital n. 7.811 de 1/10/71 berto Bachmann e Emi-
Guslavo José Krause e ,lia Tecilla Bachmann.
Monica Teresinha Junkes Edital- n. 7.813 de 5il0/71
Ele, brasileiro, solt4'liro,

operário, nascido em Mas·
saranduba, neste Estado,
domiciHado e residente Ele, brasileiro, solteiro,
em Ilha da Figueira. nes- operário, nascido em Ja
te distrito, filho de Emi· raguá do Sul, domiciliado
lio Krause e Regina Krau· e residente em Jaraguá
se. EsquerdO, neste diftrito,
Ela, brasileira, solteira, filho de Paulo Fodi e

doméstica, nascida em' Hilda Liesenberg Fodi.
Antönio Carlos, neste Es- Elil, brasileira, solteira,
tado domiciliada e resi- doméstica, nascida em -Ja
dent� em Ilha da Figuei: raguá do Sul, domiciliada
ra, neste distrito, filha de e residente nesta .cidade,
Laudelino tankes e Vero· filha da Erich WItthoeft
nica Diemon Junkes. e Hildegard Hefter Wit-

,

.

- thoeU.
Edital n. 7812 de 1/10/71

Ela, brasileira, solteira,
professora, nascida em

Jaraguá do Sul, domici
liada e residente à Rua
Cabo Harry Hadlich, nes
ta cidade, filha de João
Erhardt e Ana Bankhardt
Erhl;lrdt.

Dia '11

Eqital n. 7.810 de 30/9/71
Nelson Spezia e

Araci Sueli Erhard t

Ele, brasileiro, solteiro,
sapateiro, nascido em Luiz
Alç'es� neste Estado, do
miciliado e residente à
Rua Domingos da Nova,
neste distrito, filho de
LeopoldO Spezia e FeIo
mana Spezia.

- o sr. L·i n d o I f o
Schmidt, etl) Hapocuzi·
nho;
- a sra. Margit Horst

Andersén, nesta cidade;
.

_ a sra. Maria, espôsa
do sr. Marti.m Henn, em
Jaraguàzinho;
- a srta. Marli Bartei,

em Hapocuzioho.

Dia 12
- o jovem H i I b e r t o

Kaiser, nesta cidade.

Eugenio Martim 9

Alzira Milda Bachmann

Kle, bll8silêiro, solteiro,
operário, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e ,residente em Jaraguá-

E para que chegue ao 00:
nhecimento de todos mandel
pa�sar o pr-esente edital que
Será publicado pela imprec6a(
e em cartório onde será.
atixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im

pedim�nto acuse·o para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUSBA

Oticial

Nelson Fodi e

Dolores WiUhoeh

Dia 13
- a sra. Maria Stinghen, • _

em Piçarras;
.

- 8 sr. Regina Gascho, � alma. Hildegard, es
espôs8 do sr. Eugênio põsa do sr. Sihino Barat·
Gascho, em Jaraguàzinho, 'to, nesta cidade.
_

..

0 .sr. Silvio Paalo, Dia 15Prodohl, .

.

T A

_ a jOVE'm Rosângela
- a sra.. erez�, espo

Fáf F a
.

nesta sa do sr. Juliano Stmghen,
.

1ma errazz,
em Londrina;CIdade.
_ o jovem Leonir To-

Dia 14 máselli, ero Schroeder;
- a sra. Anita Voigt, - o sr. Adolfo BarteI,

nesta cidade; em Hapocuzinho.

/

Estado de Santa leatarlna

Prefeitura Municipal di
Jor81uí du Sul

Portaria N.o 24
O Prefeito Municipal de Jaraguá do _Stil, E.

tado de Santa Catarina. em exercício, no uso d.
suas atribuições Resolve: '

Gonceder, 90 (noventa) dias de licença para
tratamento de saúde. a Salomão Kleine, ocupante
do cargo de Motorista do- Quadro Único do Muni.
cípío, de acôrdo cóm os artigos 125 e 135, ambos
da Lei n." 4.425, de 16 de fevereiro de 1970, Bs·
tatuto dos Funcionários Públícos Civis do

.
Estado

de Santa, Catarina, adotado nesta municipalidade,
a contar de 28 de agöste do cerreute ano.

Comunique-se, Registre se e Publique-se.
Jaraguä do Sul, 1.8 de outubro de 1971.

Eugênio Vitor Schmõckel, Prefeito Municipal em

exercício - .

"

Decreto N.o 225
Declara de utilidade püblles, área de terra

sita Desta cidade.
.

Eugênio Vítor Schmöckel, Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul, Estado de- Santa Catarina, no
UeO de sues atribuições, . e de conformidade com
o Decreto-Lei n.s 3.365, de 21 de junho de 1941,
Decreta:
Art. 1.0) _ Fica declarada de utilidade pública DOS
têrmos do artigo 5.0, alínea "n" do Decreto-Lei n.O
3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de de
saproprlação amigável ou judicial, uma ár"a de
terra contendo 3.600 (três mil e seiscentos) metres
quadrados, medíndo 60x60, localizada ao lado Sul
do Grupo ES00lar Albano Kanzler, desta cidade,
de propriedade da. Sra.

/

Erondina Hagedorn, ou

quem de direito.
Art. 2.°) _ Êste decreto entrará em vigor

na data de sua publíeação, revogadas as dísposí
ções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, e de outubro de 1971:
Eugênio Vítor Schmöckel, Prefeito Municipal,
em exercície

Nesta Diretoria de Expédíente, Educação e

Assistência Social; foi publícado o presente decreto
ao 1.- dia do mês de outubro de 1971. .

João Mathi8s Verbínénn, Diretor

Lei D. 324
Reconhece de Utilidade Pública 8 Sociedade

Sport Club Estrella,
.. .

Hans Gerhard Msyer, PrefeIto MUDlCIpal d •
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de l3uas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Mu·
nicipio que a Câmara Municipal aprovou e eu

saneiopo 'a seguinte ,lei:
.

'

Art. 1.0) _' Fica reconheCIda de Utilidade
Pública, a, Sociedade Sport Club Estrella, com

sede em Nereu Ramos, no município de Jaraguá
do Sul.' ,

Art. 2. o) _ Esta lei entrará em vigor na data
de Bua publicação, revogadas as disposições em

contrário,
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sill, 5 de outubro de 1971.

.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
.

A presente lei foi publicada nesta DiretorIa
de Expediénte, Educação e Assistência Social, a08
5 dias do mês de outubro de 197t.

·João Mathias Vereinenn, Diretor

Negócio de- Ocasião
Secos e molhados com estoque e instalação,

Freguezia mtDsal garantida, numa Elas principais
ruas em Joinville.

Aluguel Cr$. 150,00, (motivo de doença) .

Tratar nesta Redação, Av. Mal. Deodoro, 130 .

Jari!lguá do Sul.
I

Itajara Tênis Clube
Assembléia Geral Ordinária

, .

Edital de Convocação
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CORREIO DO {>OVO Sábado 9-10-71 Pagin8 3

,
O Doutor Milton Cunha, Juiz ,da Direito da

COlllarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarins, na forma da lei, etc ...,

FAZ SABER a todos quantos êste edital, com
391.652,45 o prazo de dez dias, virem ou dêle conh�cimento
I tiverem e interessar possa, que no dia 11 (onze)

de outubro viildouro, à,s 14 boras, em frente' à
porta principal do EdificiB do Forum, será proce·
dido o leilão

..

do veiculo penhoradó ao executado
672.326,30 ANTONIO MULLER FILHO, da ação executiva que

2122454.58 lhe move a OlA. AUTO COMERCIAL ROESLER,
e àbaixo descriminado:

"DemoDstração da conta de Lucros ePerdas" 1.0) - UM CAMINHÄO, marca CHEVROLET,
,

O É BIT O
ano .de fabricação 1967, côr Palhinha, chassis 0.°

D683YBR05-B575, 6 cilindros, 132 HP, ,licença n.O
,61 26 95, c.ertifieado de propriedade n. 218.891,
avaliado em Cr$ 14000 (quatorze mil cruzeirós).

Os abaixo BBsinadol!l, melÍlbros do Conselho
Fiscal dellta sociedade, íendo eiaminado detidamen
te as COD�as d. resultado, demonstração da conta
de "Lucros e Perdas", bem como o Balanço Geral,

. encerrado em 30 de junho de 1971, são de. parecer
que 'OB referidos, atOR devem ser aprovados nos seus

precisos têrmos pela assembléia-geral ex,*raordinária
I realizar-se oportunamente.

.

'Nada mais havendo a tratar, encerrou·se a

presente reunião.
Jaraguä do Sul, 10 de julho de 1971.

J \
-

Octacilio Pedro Ramos - CPF - 104:37240�
Reiner Wille - CPF - Q043684'49

'

Darcy Luiz Buchmann - CPlt� - 121120389 '!===================

Tecelagem Gunitex S.A.
C.G.C.M.F. n.O 84 432 475/001
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas:
Apresentamos-lhes o Balanço Geral e a Ds

monstração da Conta de Lucros e Perdas, encerra
dos em 30 da junho da 1971, bem como o parecer
do Conselho Fiscal, sendo que o resultado aponta
do assenta rigorosamente em lançamentos de nossa

escrita. Estam'os ao inteiro dispor de V. Sas, na se

de da sociedade, para quaisquer outros esclareci-
mentos que julgarem neeessãrlos.

'

Jaraguâ do Sul, 1.° dé julho' de 1971.
TECELAGEM GUNITEX S.A.

Irio Oarlos Piazera
Josef Holzinger

Diretores

1 Balanço Geral encerrado em

30 de junho de 1971

DiSPORinl
Caixa e Bancos

Reallzavel
Matéria Prfina-Estoques, Mercadorias,
Embalagem, Acessórios, Duplicatas a

Receber EI Devedores Diversos
Imobilizado

Construções, Reavaliação de Constru
ções, Terrenos, Reavaliação de Terre
nos, Máquinas e Instalações, Reavalia
ção de Máquinas e Instalações, Mó'eis
e Utensílios, Reavaliaçãe de Móveis e

'"
.

Utensílios, Ferramentas, Reavaliação
de Ferramentas, Veíeuloe, Reavaliação
de Veiculas e Participações

Campensaçio
Riscos Segurados, Duplicatas Cauciona
das, Duplicatas em Cobrança cl Reprs
sentantes, Ações Caucionadas, Duplica
tas Caucionadas Res. n.O 130 e 63

A T I V� 34427,48

987086,84

428613,96

672326.30
2 122.454.58

PASSIVO
Eligl,el

Forneeedofes, Representantes, Títulos
NegociadOS. Empréstimo Industrial-B.
Brasil S.A. Ia Bancos conta Vinculadas
Ião Eligivel!

Capital, Fundo pl Devedores Du,ido
sos, Fundo Depreciação Máquinas e Ins
talações, Fundo Depreciação Móveis EI

Utensílios, Fundo Depreciação Fe'rra
mentas, Fundo De·preciação Veículos,
Fundo àe Resena L0gal, Fundo de

I Reavaliações, FUlldo de Indenizaçãe
-' Trabalhista, Saldo a Disposição da As- .

BE'mbléia 9 Fundo de Ações Bonifioadas
. Compensaçio-
Contrato' de Seguro&, Caução Duplica
tas, Titules em Cobrança, Caução da
Diretoria, Títulos em Cobrança ReBolu
çã6 130 e 63

1058475,83

Estoques, Embalagem, Matéria Prima,
Despelilas Gerais, Provisão pl Detedores
Du,idosos, Fundo Depreciação Mâqui
Das fi) Inetalaqõ9s. Fundo Depreciação
Móveis e UteOllílios:. Fundo DepreciaQão
FerrameDltas, Fundo' Depreoiação Veí-
culos, Fundo para Reserva Legal oB Sal·
do a Disposição da'Assembléia

CRÉDITO •

Estoques, Vendas Il Vista, Vendas-a Pra-
zo, Dtlsccmtos Obtidos, Juros Auferidos,

.' Reajoste Obrigação Tesouro Nacional,
Joros si Obrigação TesOt!Jro Nacional
9 Provi8ão pl Devedores Duvidosos 2.259.746,76

Jarago,â do Sul, 1.° de julho de 1971.

TE'OELAGEM GUNITEX S.A.
Irio Carlos Piazera
Josef Hq,lzinger Diretores

Rolando Jahnke - Contador
reg. no CRC-SC. 1656 e DEC, 14801()

2259.746,76

Parecer do Conselho Fiscal

Receita Fed'eral Há muito tempo, em?, Vila Rica
IPenúltimo da série

,
Atraso no Recolhimento (VII) Jefferson Davis de Paula

I
-

A Delegaeía da Receita Federal de Joinville Vimos, no primeiro artigo desta série, que o

jnforma que terminarâ no d�á 31 de outubro pró ilustrado articulista, referíndo ...se a Tiradentes, dís
ximo o direito de pleitear a concessão de parcele- sera que "VInie e Dilo a80S' aales de ele nascer, houve.
meatos de débítos fiscais resultantes da falta de um br,8sileiro que com armas na mão, levantou a Ca
recolhimento do Impôsto sôbre Produtos Industrts pitania de Minas' cont-a o opressor, visando a procl.
lizados e do Impôsto de Renda Retido na Fonte. mação da República. Era Felipe dos Santos, ó grande
A partir de novembro., todos os contribuintes que esquartejado de 1720. '

.

deixarem de recolher êstes impostos ·no prazo devi- - Nestas quatro linhas, assim bem-postas,
de, caracterizando-se a apropriação indébita, se- escondem se tres equívocos palmares, que merecem
rão enquadrados nas penalidades previstas na Ins- ser desfeitos, a fim de que a lenda, em parte es

truçäo Normativa n e 26/71 do S.R.F.: prisão admi.[ posada pela "Hislória da conjuração Mineira", já referida,
nístrstíva e sequestro dos bens dos Diretores e ceda lugar à verdade trreíregável dos fatos.

,

responsáveis pela emprêss.· - Provamos alhures, - e não será demals
NAOFs atendem mensalmdnte 7.000 contribuintes repeti-I? aqui, -que_ Felip� dos Santo�' Freire, aoeonträrío do que supoe muíta gente ensmam alguns

a�tores, era porlugues da gerne, o que não lhe impe
dJU de opcr-seçbravamente, com armas na mão, à
asfixiante cobiça do fisco, mas o fez inleiramenle alheio
í Idéia d51 "proclamlção da RepObliclI".

O equivoco restante, cuja importância sobre
leva à que geralmente lhe atribuimos, prende se à
data de nascimento de Tiradentes.

- Joaquim JOBé da Silva Xavier, sabe-se,
hoje, DISCeU na fazenda Pombal, mualeípío de São
João d'EI-Rei, Minas. no aOI de 1746, ignorando-se,
porém, o dia e o mês.

O esfôrço conjunto da Secretaria da Receita
Federal com as prefeituras Municipais está resul
tando na instalação de Núcleos de Assístêncle e

Orientação Fiscais no interior do Paraná e Santa
Oatartna, cuja importância está em assistir e orien
tar os contribuintes, proplcíando-Ihes assim maior
comodidade e economia de tempo.

, A Superintendêndia Regional da Receita Fe-
deral já firmou, até agora, perto ,de 300 convênios
com municípios paranaeuaes e catartnenses e que
o levantamento das atividades desenvolvidas pelos
192 NAOFs já em funcionamento na Região con
sulta plenamente \ aos Interêsses da população .ín
teríorana. O relatório, que compreende o período
de janeiro a julho dêste ano, assinala qua os
NAOFs atenderam, numa média mensal de quase
7.000 pessoas, Menciona ainda a recepção de de
claraçõss de rendimentos d" pessoas Iísícas num
total de 38 mil.

.

Toda pessoa Jurídica é obrigada a apresentar
Declaração. de Rendimentos

A Delegacia da Receita Federal de Joínvllle
comunica que, à semelhança do ano passado, tarn
bém êste ano levará a efeito a "Operação Pessoas
Juridicas Omissas" e, para tanto alerta que, estão
obrigadas 'li apressentar declaração ds rendímeu
tos tôdas as pessoas [urídíeas de direito privado
domiciliadas no Pais, isentas ou não do pagamen
to do ímpõsto de renda, mesmo as firmas que não
possuem livros de escrita fis0al e recolhem Ó 10M
por estimativa.

Tal eouclusão !!ó foi possível à vista do "Lí
vro para servir de assento dos batizados da fre
guesia de N. S. do Pilar da Vila de São João
d'Bl-Reí .. � 1742,1749 f.o 151 rro" (Biblioteca Nacio
nal, Rio, Seção dé Manuscritos), onde. s. 1':

,

"Aos doze días do mes de Novembro de mil
setecentos e quarenta e sels anos, na Capela de
São Sebastião do Bío Abaixo o Reverendo Padre
João Gonçalves Chaves eapellão da dita Oapslla
batizou e . poz 08 Santos O1eos 8 Joaquim filho Ie
gitimo de Domingos da Silva Santos e de Antonia
da Ennarnaçio Xavier; foram padrinhos Sebastião
Ferreira Leytão, e não teve madrinha; do, que fiz
este assento,

O coadjutor Jeronymo da Fonca Alz. [Jerê
nímo da Fonseca Alvares).

Sabe-se igualmente, que o ano de 1748, dado
errôneamente como o de nascimemto d& nosso
'herói, proveio de suas declarações na Devássa,e--------------------- há 182 anos figura não só em obras sérias e
livros escolares, mas até em SStlrtU8s; em praças
públicas, como na que tem o seu nome, em

Curitiba, DO Paraná.
,-

Dai se iDf_re, óbviamente, que "Vinie e nil anos
anles" de 'o Tiradentes haver nascido, e não
,ille e Dilo é que Felipe dos Santos Frire sucumbiu
ao arl}Urio e prepotênciH do Conde de Assumar.

.

- A propósito, vale lembrar que Felipe dos
Santos Freü'e não foi o único a ser condenado à
morte. Tomé Afonso, elemento ativo 90 movimen
to sedicioso de 1720, também foi condenado à
mesma pena.

Preso, porém, alegou "ter ordens menores",
o que lhe esoluia da alçada do Conde �

Uma d1)vida, contudo permanece: teria o Con
de respeitado, 8 sua condição de clérigo, que fica
ra' provsda? Ninguém, ao gerto" o sabe e, prová
velmente, nunca o saberá.

Edital de, Leilão

Säo convidados os Srs. acionistas da Tecela
gem Gunitex S.A., para a Assembléia Geral Extraor
diná,ria a realizar se no dia 30 de outubro de 1971,
às 10 horas, na sede social, éOID a seguinte.

Ordem do Dia
.

1 - Leitura, exame, discussão 8 aprovação do
Relatório da Diretoria', Balanço Geral, Parecer do
Conselho Fiscal" ·Contas da Administração, refe
rentes 80 exercício encerrada em 30 d. Junho de
1971;

,

2 - Eleição do Conselho Fiscal e fix8Ç�6 de'
sua remuneração;

,

3 - Aumento do capital social de Cr$. 210.000,BO
para Cr$., 31� 000.00, com utilização de resenss li
vres;

4: - Alteração d9s E8tltu�os Sooiail!l;
5 Assuntos diversoB de interisse da socie-

dade.

A venda em leilão será feita a ouem melhor ,--------------------
oferta fizer. Em virtude do que, com' fundamento
·no art. 15, e seus parágrafoiil, da Lei N. 5.474, de
18 07 1968, que dispõe sôbre 8S duplicatas, foi ex
pedido o presente edital, que será afixado no local
de c0stume e publicado na imprensa local. Dado
e passado nesla cidade de Jaraguá do Sul, aos dez
dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos '

e setento e um Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão,
o subscrevi. J
,

(a) Milton Cunha, Juiz de Direito
A pre�ente cópia confere com o origidal; dou fé.

,Ja!'_aguá do Sul, 10 de agôsto de 1971
O Escrivão, Amadeu Mahfud

Tecelagem Gunitex S.A.
C.G.C.'M.F. n.o 84 4:32 475/001

Assembléia Geral Extraordinária' I

CONVOCAÇÃO

,

Jaraguá Fabril S.A. em fase de expansão
está necessitando um Contador Executivo, com'
experiência nos setores:

Contabilidade Geral, Impôsto de Renda,
'legislação em' Geral e demais serviços stinen
tes ao cargo, além de marcante personalidade
e liderança.

-

Os candidatos poderão apr�8entar se para
entrevista no bo-:ária das 9,00 as 12,00 horas
diáriamente na sede da emprêsa. ,

-.

Bom Salário Inicial
'

I

Of .
Assistência Dentária Gratuita

'

�
,erec�mos. Semana de' 5 dias �Ótimo ambiente de trabalho

J�r8guá Fa�ril S.A. - Rua JQrge Czerniewicz,
590 - Fone: 2168 -'

Jaraguá. do Sul Santa, Catarina

Aviso aos Acionistas
/,

Acham·se à disposição dos Srs. aoionistas, na

sede Bocial, os documentol a que se rldere o artigo
99, do Decreto-Lei B.o 2627, de 26 de setembro de
1940.

Jaragui,do Sul, 2Ó de setembro de 1971-
TECEL4GEM GUNITEX S.'A.
Irio Carlos Pialera - CPF 004349229
Jósef Holzinger - CPF 004352169

.

Diretorel

/

,
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da Sociedade Esportiva' Vierense
Mus"ica: Bandinha U'niversal - Massarand·uba

/

O,ia • BAILE DE RAIIiHA

\

o Douror Milton Cunha, Juiz de Direito da Ce
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

==========" na forma da leí, eIC... "

Quantos Somos e o que Fazemos fAZ SABER a todos os que o presente édlral
.

,

�
_

t
CL Paulo Moretti de praça, com o prazo de vinte (20) dies, virem ou

Transcorrido o mês de setembro, o dever de d�le conhecimento tiverem e ínteresaar possa, que se

diyulgação nos impõe a obrigatoriedade de íntor- ra arrematado por quem maíe der e maior lance ofe

mar algo sôbre nossas atividades no citado mês: recer, em frente às portae do Edifício do Forum, no

Número de aõcíos: 34 dla 26 de outubro próximo, às 10,00 horas, o Imóvel

Freqüência no mês dasetembro 100% penhorado á ôilvlno franzner e Cecilia f'ranzner
, Assembléias gerais: 2 ns ação executiva que lhes move Ivo, Nereu Zanluca:
Reuniões de diretoria: 2 abaixo descriminado:

Instruçõés leonístícas: 2 � OL Paulo Moretti a) - UM TERRENO, sltuado nesre Município
e Sigmar B. Lucht Palestras _. tema livre: 2 - e Comarca, à Estrada Jarar�á-Esquerdo, com a área

CL Joio Lúcio e Jamiro Wiest. '
de 1b,000 ms2., fazendo freme na Estrada, Jaraguá-

Promoções: ,} Foram colocados na cidade Esquerdo, fundos e confrontando de um lado com

3 abrigos para pa"sageirolJ de ônibus-circular: terras de José Frenzner, e de outro lado com terras

medlsnte campanha idealizada pelo Clube e pro.' do çomprador, reglstrado nesta Comarca, sob núme
movida com o auxilio nuaca negado e jamais des- ro 22.577, do livro 3 L, às fls. 29, avaliado em Cr$.
mentido de firmas locais. /, 8.000,00 (oiro mil cruzelros].
'.

' A campanha representa, em cifras, o valer
.

Assim será o referido' imóvel arrematado por
Cr$ 3.840,00. f f quem msrs der e maior .lance oferecer acima do pre-

b) Em eerímônía tôda ela' feita de saudade ço da avaliélção.-E �ara Que' chegue ao conheclmeu
tÔda ela evídencfada de evocações saudosa8: 10 de todos e de quem tnreresear possa, foi expedido
compareceram familiäres e membros do nOS80 o presente ediral, que será efíxado no local de ces

Clube ao cemitério local a fim de inaugurarem lume, às porla:s do Forum, e publicado no jornal lo
uma' placa do Lícns Clube, em homenagem pÓ8· cal "Correio do Povo".- Dado e passado nesta ci

tuma ao extinto CL Leôaídas Cabral llerb�ter. dade de Jaral'uá do Sul, aos vinte sete dias do mês

num gesto de ' reconhecimento e Dum preito dá de setembro do eno de mil novecentos e setente e um.
mtlniória àquele que foi, além de leão excepeío Eu, (a) Illadeu Mahlud. escrivão, o subscrevt. (a)
Dal,"um soldado cumpridor d. seus deveres de Mílton Cunha, Juiz de DireiJo."
cidadão e de jaraguaelOs8 de coração.

-

Confére com o origindl. dou fé. /

Usando da palavra, o CL' Roland Dornbusch Amadeu Mahfud, Escrivão • rii
fêz um retrospecto da vida e da obra do praatee- --------------'-------'------
do CL. Pela família, fêZ o agradecimento o sr.

'

Ed-lide
\

Le l-Ia-o
b) - Um fogäo ii gás. com 4 boces, cõr bran-

Arlindo Salai. 1 a ca frente de vid,�o, marc� Geral Coringa, avaliado

cl O n0880 CL Presidente estêve presente
f'

em Cr$ 80,00 ouenra cruzelros). Total Cr$ 160,00.
às reuniões preparatórias à abertura do 1.° Salão O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito', A venda em leilão será feira ii quem melhor

< d� Art«:8 de Jaraguá. 8 bem assim à sua lneugura- da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa oferta fiz,er. em vlrtude de que, c.omj fundamento no _

Ç&o. AlOda representando o Olube, assiatiu do t 15
_

f d L

palanque ofici8.l, ao desfile de 7 de 8etembro. Catarina, na· Forma da Lei, etc.,
ar . ,e se.us _p�ra,�ra 015, a. eiD. 5.474-, de .18 07

,Visitas: O CL Joã.o Lúcio da Costa, Presi i fAZ SABER a todos quanlo is'e edital com
1968, que �Isl'oe ,sobr,: d�phcatas, fOI expedido o

dente de DivisA0 de nossa região, realizou a pri- o prazo de dez (10) dias, vi'rem ou dêle conh�ci'mento preseo!e edllal, q�e sera afixado no lugar de costume

m�ira. reunião dOi Clubes de 8ua jurisdição em liverem e inlere'5sar possa· que no dia 28 do cõrren'e
e publl�ado pela Imprensa local. - Dado e passado

JOInYIlle, tendo como sede o Lions Clube, Joinvil mês, às. l!,OO horas, em f;ente à perta principal do
nesta ACIdade ,de Jaraguá do Sul,. aos primeiros dias

le-Norte. Além de vários CCLL do n0880 Clube. Edifício do Forum. será pro,cedido' 'o leilão dos ,bens �o me� se outubro do ano de mil n.O\:ecentos e set��

compareceram, por determin8Qjl.o. estatutária Ol!l móveis penhorados ao execulado José Teodoro Perei-
4t u • Eu, (a) Amadeu. Mahlud, escrlvao. o subscreVI.

CCLL Presidente, Orlando Bernardino, SecretáriO, �a, na lição execu'iva qua' lhe move a firma M.desul (a) Milion Canha. Juiz de Direito.

Adolar Jark e Tesoureiro, lIt"inz Barg.
. Industria e Comercio Ltda., abaixo decriminados:

'

,
' Pensamento do mês: O bom emprêgo do a) - Um Rádio marca Mundié!l, com 4 faixas Conlere cem o 'ariai.al; dou lé.

tempo DO cumprimeuto de nOBsas tar.,fas requer
de onda,. avaliado em Cri 80,00 (oifentá cruzeiros). O Escri,ão: Amadeu Mablud

critério na SU8 d�tMbaição e boa vontade n8 sua -.---�----��-----��� �-�---------------��

execução, já que ? valor de um ,segundo do agora, II 'C'oletl·Ya d'e'
_ representa a valorIzação da eternidade do amanhã.

.1_- Artes Plásticas
Barriga�Verde
Blumenau organizou pa

ra o periodo de 8 li 30
do corrente ii II Coletiva
Qe Artes Plásticas Barriga·
Verde. O local será o Sa
Ião Cenleaário do S.D.N.
Carlos

_

Gomes, com vi'si
las diárias. O convire par
te, da' Galeria Açu·Açu e

da SOCiedade Oramálica
e Music�1 C.rlos· Gomes
e reunirá cerca de 40 ar

liltas catarineoses, alguns
Fe.tada Igre.-.Evang'-6iícâ de renome nacional., O

convite que DOS foi gen'
Hoje à tarde 9 amanhã, guelo paga nada durante Iilmente enviado, DOS per

deve�io,: r�8lizar s� os OI festejos. Érsó apresen· mil� destacar com muita

festeJOs em be�ef1clo da ,tar, o 'cartio que .... eerá satisfação; o .arlista e poe,
Igreja EvangélIca Lute- t d'd Af la Lindolfó Bell, que foi
ran� de Jaragná do Sul.

a en I o.. esta, 8�gundo recentemtmle o Presidente
, O seu Presidente Victor os orgàmzadores, apr.e. da. Comissão Julgadora
Bauer 8 o OODselhó de

senta-Ie bastante prOIDI!· do 1.0 Salão Jaraguaen�e
AdministraçãCJ

'

elabora· sora. p!ineipàlmente si o de Ar�e. D'esejamos' aos
fam uma festa inédita tempo Instavel, colaborar ,seus promotores o mais
em Santa Catarina. Nin para o evento. reiumbanle sucesso.

,c o R R E I O O O p ,O V O
uo IARAOUA' DO SUL (SANTA CATARINA) SlBADO, 9 DI! OUTUBRO DB 1971Lili -

Edital de Praçao ,QUE - VAI r PELO UOIS
\•

I �. \

_

,

t Agradecimento'

t Agradecimento
•

-lA Família enlutada de

0110 M. Bäumle
ainda prefundamente consternada com o

desapareeímente de seu querldo _espôso, pai,
sõgro e avô, ocorrido die 03 de outubro, de
1971. com a idade de 61 anos, vem de agra"
deeer etrevée dêste semenérto a Iodos que os

confortaram neste doloroso trense por que pas
saram, aos que enviaram flêres, coroes e aos'

que acompanharam o extinto aié a sua ülnma
morada.

Outrosslm agradecem em especial ao

Rvdo. Pe. Elemar, 'pelas palavras confortado
ras' proferidas em casa e à beira do túmulo

Jaraguá do Sul, 06 de .outubro de 1971
.

vve. Pàula Bäumle e Filhos

i
:

'I

Todesanzeige und Danksagung
, Híerrnlt teilen wir allen Verwandten f'reun

den und <ßekannten die rreuríge Nachricht mir,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat.
unserem lieben Galle, Vster,

_

ôchwíegervarer
und Gresaverer

Oito Meinradt Bäumie,
am 3. Oktober 1971. im Alter von 61

Jahren in die Ewígkeít abzurufen.
An dieser Stelle danken wir allen die

'uns htlfsrereh zur Seile stenden, die uns Blu
. men und Kränze sandten und den lieben enr
schlatenen das letzte gelei! gäben,

Wir danken tnebesondere Herrn Piller EIe·
mar für de Trostworre im Hause und am Grabe.

jarllguá do Sul; 06 Oktober 1971.
Die trauernden Hinterbllebeaen

PRIMAVERA o ANO

e' Missa 'A R C I L
A, ftnnilia de

Júlio Zacharias de Ramos

I ..

O -Melhor Ar.Condicionado.
Consternada com o seu falecimento, allrade·

ce .e 10�OS que ii eonforlaram e acomp�nh.ram o

ellitmto a 8UI' ulrima moradd. '

Con�idam parenles, amigos e conhecidos,
para 'a, MIssa de �éti�o dia, que será c:el�brada
as 11 horas, do fila 10 de oUlubro, domingo na

Igreja do "Sögrado Coração de Jesus". _

'

.1

x De 1 a 3 HP
x Pronta Entrega'
x AS$istência Técnica, na 'hora,
x Prazo até 24 mêses
x Faturamento Direto 'da Fábrica.

REVENDEDOR EXCL,USIVO

�edela(
Av. Mal. Deodoro, 890 fone 2166

\_

FUSCÃO
Cr,$ í60,OO�meDSais

Estamos concluindo o segund,o grupo
,

Inscreva-seim�di8:tamente para participar ainda desta série

'Consórcio 'Jaraguá Veículos
,

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




