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Estradal, será concluída Jar'aguá do Sul:- 6.° lugarFcrum Rotário

Participação de falecimento e Agradecimento
A S'ra. Ani Küster par- a filha Ilse Paula Macha-

�

\

tíeípa o falecimento do do Meissner 9 espöso e
sr, Emílio Machado, OCOf· Emílio Ernesto Machado
rido dia e de Novembro e espõsa.
de 1971, às 11,45 horas, . _

no Hospital e Maternída-
BoAdas 'd'e' Pratade J a r a g u' á. O extinto

nasceu em ,16 de agêsto Em data de hoje tran's-de 1906 8 foi dado à se-
pultura, no Osmitérío Mu-

correm as bôdas de prata
do casal Walter ßertel,nícípal local, dia 2 do Finos elementos da soele-

eorrente, às 16 horas. dade locel, completam esPela passagem do lu-
seus 26 anos de feliz vidatuoso a c ont e c im e n t o, conjugal, em meio a seus

cumpre apreaenter . 08 f.i1hos e demals familiares .agradecimentos às dedi- Para esetneler o ecoare-cadas enlermeíras, aos deverã Idrs. Waldemiro Mazur,e- cimente, evera
A ter ugar

chen, José Zapata, João Missa em Açiio de Graças,
às 17 horas, na Igreja Ma

Biron,. Pastor. Egberto triz de São .ôebesnão de

E
• I

d ACAO
Schwanz, pel•• palavras Iaragué- do Sul, Após, •

..." "Go.��.d��mb. !,.ch.�. S.Il�..

'

4a� ,< ."' �pÓ�çãO
. I ª'- i, .'

"

" i3:�aU!'{i�:�:E i=;�i�.-:ii�:���d;O eficiente perlamentef rente .eno volratam a ser Desde 11 do corrente patrono o sr, Ocracílto confortaram 'e acompa- da Socledade Esportiva e
iareguaense, Dep. Ocracíllo reiniciados os rrahalhos está entregue à vrstração Pedro Ramos, DD. Depu- .nharam.o féretro até a Recreativa Víelrense, AoPedro Ramos, acaba de interrompidos com á posse pública a 4€1. Espoetçêo rsdo Estadual. As auterl- sua última morada.,�, distinto casal apresentamostelegrafar ao Prefeito Hans do' Governador Colombo de Orquídeas da ACAO dedes Iersgueensee prestl- Culto e� .sua me�orla votos de muitas felicidades.Gerherd Meyer, informan- Machado ôelles. Cumpri- _ Agremiação Corupaen giaram, o acontecimento. será realizado domíngc, ....:,_
do a esstneture dta 3 do mentamos o Governador e se de Amadores de Orquí- día 14 de novembro de

Correio do Povocorrenre, da ordem de ser·, seus eficientes auxiliares dess, na vizinha eidade de No mesmo local realiza se 1971, -ãs 8 horas, Da Igre-
viço" em

.

favor da Atzto por �ssa importante rne- C o r u Po á. A interessante a õe. Exposição dill espécie jã Evaogéllca Luterana um Jornal a '

S.A., pare concluir o trecho dlda que nos deixa antever mostra floral foi inaugura- Laélia
- Purpurötl:l'. Cumpri. de Jaraguá do Sul. Serviço do Povo

da' Estrada Corupä-cIe- uma estrada, pavimentada, da às 18,39 horas, no Si!! mentos aos eeus organi. O 'finado deixa 4 netos, :...._--- --1

raruá do Sul. \ por onde correrá o pro- Ião Rívoli, t end o como zadores.
i(t,;., A 'notícia é das mais gresso do norte nordesIe
auspiciosas, pois vem con· cdtarinense.
firmar que, ainda no çor·

Novamente os números· voltaram a falar na

arrecadação do ICM. De acôrdo com a publicação "[oinvílle será séde, hoje,
de irr:portante Forum Ro.no Diário Oücíel de 1.0 do corrente, o nosso muní-
tárJo. Dara tanto está sen-cíplo psssou a ocupar o 6.0 lugar na errecedeçäo do
de elaborado prog'ramaIGM, durante o mês de setembro. Anteriormente, no

mês de flgôslo ocupava o honroso 5.0 lugar, lógo festivo; com inscrição das

I
- delegações, debates sôbreapós i!I capital do Estado. A seguir damos a re eçao relações profissionais, eldes 10 munlcíplos de maior arrecadação e seus res-

pectivos valôres: môço de confraternização
1 - lolnvllle
2 - -Blumenau

I 5 - Lages
4 - Florianópolis
5 - Brusque
6 ..:.::. Iareguä do Sul
7 - Cncturne
8 - Itajaí
9 - Chepecó
10 - Concórdia

5,793.984,95
3.864.156,10
2.893.171,20
1.648, i25,88
928.109,18
865071,08
865285,72
865.582,00
764,390,68
726.109,16

,

Nos muntcípios vizinhos, as arrecadações do
ICM lern variado, quem sabe tendo em víeta os pro
dutos peculiares elaborados ou produzidos. Pôrnece
mos um comparanvo dos mêses de agôsto " setembro
de 1971:
Municípios
Corupá.

Campo Alegre
, Guaramirim
, Msseerenduba
Schroeder

Agôsto
67.296,09
34.32�,20
62003,50
36.194,48

, 36.919,00

Setembro
46.012,00
22.853,55
67.Q68.30
4�.!96,D8
31:816,00

DaUanhol: Agora é' a 'vez do ,Sul
"Frederico Cu'rt .Albérto 'Vasei A existência de·, pro- cansadas, o minifúndio

blemss comuns dos Es- não rentável, o êxodo ru

tados de Santa Catarina" ral, o sistema viárió de-
Frederico Curt Alberto Rio Grande do, Sul e ficiente, a carga tributá

Vasel participou ativamen, Paraná 8_conselha o sou ria, a incipi'ente industria.
te da vida política, elegen- trato conjugado e tera- zação são qUtlstões quedo se pela extinta UDN eill pêutica simultânéa, afir- precisam ser atacadas
dois perfodos legisldtivos. moU o Deputado Wilmar com vigor.

"

Em 12 de dezembro de Dallanhol. "Agora é a vez do su]",
1947 'tQmou parte na insta· E já ê hora de o Go- concluiu o parlamentar
I�ç�o .do Conselho. MD�i� vêrno Federal _ que tan· catarinense.
clpal. Em 3_1. de Jan�lr� to se preocupa com o
de 1�51 partl�lpou da ID�' Nordeste _ voltar suas ----.------

t�laçao da Çam�ra �um- ,vistas para o 8ul, para P f'" D'clpal. E!D 31 de J�nelro de definir-lfie uma ação coe re eIturas IS-
1.955 delXava as .lIdes po!f· ren,te, realista e efic,az Ipensadas do FGTStl�a�, para �edlcar se as

que garanta a, sua ex-
,.

atlvtdades
A
rmvBdas..�cu- pansãu: A dispensa, das Prefei·

pou na Camara MUDlclpal A agricultura em terras turas e Câmaralil Munici-
uma cildeira da Comissão pllis de procederem aos

de Edu�ação, Saúde e depósitos relativos ao

Assis!ência Social. Entre

B -I d A
Fundo de Garantia de

outrols do seu tempo foi ai e O', no Tempo de 'Serviço, foi o

colega de vereanç,a de que propôs o Deputado
Carlos Rutzen, Dr. Arqui-, A Sociedade de Atira- Federal Wilmar Oalla-,
meäes Dantas, Augusto dore8 Progreaso, realizará nhol _' ARENA/SC - atra·
Sarti, Roberto Marquardt, amanhã, dia 14 de Novem· v'ês de projeto de lei
Max Thieme lor., Walter' bro de 1971, o seu grande apresentado à CâlQsra

Wagner; Ana, casada com Breithaupt, Albrechí Gumz, baile social, no Pavilhão Federal.
Daniel Marangoni e Alber- Octa·viano Tissi, Dr. Lujz .Arrhur Müller, com infcio Justificando o pr0jeto
to Hemique, casado com de Souza, Willy Germano às 2! horas. O traie ..será observou que d@s8a obri
Irma'Hruschka. Em �egun- Gessner, Adolfo Antonio a passeio e' a festividade gação já, estão dispensa
das núpcias, era' cllsado Émmendoêrfer, H e r b e r t serli abrilhllntada pelll or; da8 entidades filsntrópi
com Cristina Adriaoll Pe· Schneider" Ney Franco, quelstra "Os Montllnari", cas e de inlerêss8 pú
reira. Deixa ainda 29 óétos Arthur Müller, Mário,Nico bUco, send,o, pois, razoá·
e 20 bis_nelos. O, seu, pas- líni, Oscar Meist,ee, Walter mlssao de Vel'eadorea, val a extensão do bene
sarnento deu se às 4 horas Jark, Al'vin Seidel, "Curt composta dos srs. Sigolf ncio às municipalidades.
da madrugada de 8' do Herbért Hilbrecht, A1'fredQ Schüpke. Affonso Frllnzner Com esta dlspensa; fi·
corrent�; sendo (lado à Langer e Gerha,rd Roeder. e Mário M. Rubini. e'ariam mais reeursos pa-
sepul·tura, no mesmo dia" Prefeito e Vice Prefeito Esia fôlßll 'apresenta à ra 08 municípi08 desen·
no Cemitério da' Barra do fizeram-se preseliHes aos ,familía enlutada os seus volverem suas' ativida:,
Rio Cerro. funerais, iDClusiv� ii Co- sentidos pbames. des.

. ,

A sociedade jaraguaense
ficou consternada com o

desaparecimento do sr.

Frederico C u r t Alberto
Vase!. De5é!lparece do nos

so coovívio aos 81 anos,
7 mêses e 21 dias. Filho
de Carlos ,e Maria Vasel,
nascia em Jarillguá do Sul,
no dia 18 de março de
1890, ICnné;lndo-se já moço
UIr. dos comp-etentes car

pinteiros do lugar, cons

truindo a grande maioria
dos engenhos de serra

das redondesas. Em pri
meiras núpcills, casou·se

com Irene Pedri, com quem
teve 6 filhos, dos, quais' 5
ainda vivos: Alfredo, casa
do com Maria Zacko;
Emília, callula com C,àmil
lo Andreatta; ClJrlos Fre
derico, casado' c�m Elfi

e visitação à exposição de
Ilôres no P a v LI h ã o da
FAMose. na patre da
t a r d e. O Presidente do
Rotary local, sr. Ivo Ewald
e o nOS80 diretor, entre
outros, deverão íezer- se
presente ao conclave.

Affonso Franzne·r

Dia 9 do corrente, traoscorreú mals um oa·

talfcio de:> sr.. Affonso F'rao+ner. A importância
do fáto está em que o ilustre jarl!lguaense� com

pletou naquela data o seu 50.0 ano de existência.
Vereador com assento na Câmar4 Municipal dI!
Vereadores, é completo industrial desenvolvendo
salutares atividades. Muito dado as suas relações
sociais crescem a' clIda dia que passa. Mesmo
não distribuind,o .convites para assinalar tão grata
'efeméride, os seus familiares e amigos compare�
ceram ii bela residência do polftiêo jaraguaense,
apresentando ao sr. Affonso Franzner as felicita·
çózs (pelo meiO século de existência. O Vereador
Fl'anzner, contudo, não deixou-se pegar despre�
venido, oferecendo iOS visitantes, um excelente
'caldo de cascudo, regado,.o milho cozidó e o

refrescante chõpp, oferecendo ainda o gostollo
"Strudel". este semanário apresenta ao natalici
ante os seus cumprimenfos, com voto�, de muitas
felicidlldes. '

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Relistro Civil'te ii Rua.João P,�aninscheck, Ação Social de Jaraguá do ,Sal
'''I 'G bb (._ f'

'.
1
nesta cidade, hlho de Lau-

II' ß I b f d C hAure'l �u ler .rl:! ai' lc�a ro Franz e Heltraud Franz. ..0, aí e em ene ício a I rec e
de;> Registro Civil do r. DIS; Ela, brastleíra, solteira,
trno da .Comarca de Taragua doméstica, natural, de Rio A9rade c- l-Ine.n IoFr"tlleru e Ornamental, do Sul, Estado de. Santa do Sul, neste Estado, do-

Laranjeiras, Pecegueiros, Catarina, Brasil. miciliada e residente à Rua A diretoria da Ação Social de Jaraguä do Sul,Kakiseiros, Macieiras, Ja- Faz Saber q��.. cQ�parece- Presidente Epítéelo Pes- ao .snsejo da di,ulgação do resultado do 2,0 Baile
boticabeiras, etc. Roseiras ram no carto�l� exibindo os

soa, nesta cidade, filha de do Ohopp em ,benefício da Ohsche "Constança Pia
Dahlias, Oamélias, Ooní- d�cumentos eXlgl.d?s pela -lei Felicío Longo' e Edite sara", realizado sabado último, dla 6 de novembro
f P I· t � 'Il(lm de se habilitarem para Longo.eras, a marras, e o., ate.

casar-se: eorrsnte, cumpre o agradável dever de agradecer. a
quantos contribuíram para o exilo daquela filan
trópica promoção. Em especial 80 coordenador Sr.
Geraldo Werninghaus que, pela segunda vez, abne
gadamente dirigiu em todos OB mínimos detalhes es

preparativos- da festa que se constituiu no mais ahso
luto sucesso não' só financeiro COrno social. Um
agradecimento especial as .exmas. senhoras que
bondosamente aceitaram e bem se desineurabiram
dos encargos de Patronesses do Baile e que são
as Senhoras Karin Huffnuessler, Lilian Stein, Bru
nhilde Schmoecksl, Marilú Weber, e Norma Ewald.

Ao Grêmio da Juventude, exemplarmente di
rigido pelo Sr. Osmar Vailate, ás sxmas. Sras.
D a mas de C a r i d a d e, às Sen h o r a ti Do
madoras do Liens Club,' ás Sras. da Casa da Ami
zade do Rotary Clube e as candidatas a Rainha,
Senhoritas Margit Trapp, Maria de Lourdes. Silva,
Marli Radi e Brigite 'Sch.weinle, em nome das erían-'
cinhas aasistenoiadas, o nosso profundo agradeci
mente pela cooperação, pelo trabalho e pelo' des-
prendimento em servir. ,

.

. Ainda em relevo um agradecimento também
especial a T.V. Coligadas Canal 3, de .Blumenau, á
Imprensa atravéz dos jornais de Santa Catarina,
Correio do Povo e a Notícia, ainda á Rádio Jara
guä, que desinteressadamente divulgaram notícias
do Baile, fazendo assim gratuitamente a sua pro-
paganda. , _

A todos quantos participaram ou de uma ou

outra maneira contribuiram para o 'espetacular exi
to do empreendimento, um sincero

. DEUS LHE PAGUE da
DIRETORIA DA AÇÃO SOOIAL DE JARAGUÃ
DO SUL.

Jaraguá do Sul, 10 de novembro de ,1971
Carmen Breithaupt

Presidente da Ação Social de Jaraguá do Sol

MU.DAS
Fundação: flrtur Muller - 1919

Emprêsa Jornalística
"Cerreio öo Povo" Ltda,

� 1971 -

Diretor -

Eugênio Vitor Scbmöckel

PEQAM CATÁLOGO
.ILUSTRADO

�'CORRflO DO POUO"

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

Fazem anos hoje
Cecilia R. ãos

Santos, nesta cidade;
- o jovem Arão Paulo

Pereira, nesta cidade;
- 'a sra. Carmen Bayer

de Paula, em Joinville;
- c sr. Narciso Augus

to Ferrazza, nesta cidade;
- a ,sra. Camila, espõ

sa do sr. Erich Sohweinle,
nesta cidade;
Fazem anos arv,anhã
- O jovem Irinsu

Kasteller, nesta, cidade;
- o jovem Nivaldo

Hoffmann., em' Rio da Luz;
- a Ira. Iduoa, espõs&

do sr. Arno Blanck, nes
ta cidade;
- sr. José- Miguel

ScbQuer, eDl Jaraguá 84.

Dia 15
,
- O 8 r. L e o p o ld o

Janssen, nesta cidade;
- o sr. Pedro Ribeiro

Neto;
- o sr. AugustoMaurer,

em Garibaldi;
- _o sr. André Glowa

tzki, em Garibaldi;
: _ a' jovem' Alzira Ma- O sr. Rubens Nico Ble, brasileiro, solteiro,
ria. Bortolini, em Lapa- luzzi, nesta cidade; tecelão, nascido ,em J�ra
PR

- a sra. Olga, espõsa guá do Sul, domiciliadp e

___

.

•
do sr. João Lucio d'a residente em Ilha da ,Fi-

I
Costa, em Itapocuzinho; gueira, neste .distrito, filho

Campanha de Educatão'
,

- o' �r, R_�dolfo Bleich, de José Bernardo Schmidt
Cívica '. "

nesta Cidade.
.

e Emilifl Borrolotli Schmidt.

O hasteamento de)'
. Ela, brasileira, solteira,

induslriária, nascida emBandeiril e o caoro Guaramirim, neste Estado,do Hino Nacional são .

domiciliada e residente em
obrigatórios, uma vez VENDE-SE Ilha da Figueira, neste'dis
por semana, em todos

trito, filha de Idalecio San-..,tab�I·"cl·men!os Uma biciclettl escolar,os e" " ..

san e Joaoa de Souzad qu"lquer crr"u de marca Prosdócimo, raios '

e ..
'

fI>"
.

Sanson.
eosino, públiCOS ou ,inoxidáveis, �m" perfeito
particulares. eslolldo.

Tratar nesta' RedaçãC?

Dia 16
- O sr. Antonio A.

Sehmítt, nesta cidade;
- o jovem Edson

Döring, nesta cidade;
- o jovem José Irineu

Pansteín, em Jaraguá 84.

JAgO Schuster e

Iracema Oescheler
i

'

Cópia de edital recebida
do Oficial do Registro
Civil de Masseranduba,
nesre Estado,

Ele, -brestlelro, solteiro,
nascido em Ferraz de Vas
eoncélos, ,domiciliado e re

sidenre nesta (idade, filho
de Paul Schuster e Hllde
Schuster.
Ela, brasileira, nascida

em Iroupeve, nesre Estado,
domiciliada e residente em

Masseraadube, neste Es
tado, filha de Henrique
Oeschler e Alece Oeschsler.

Dia 17 Edital n. 7846 de ·9/11/71Edital n. 7.941 de 4/11/71 'Ad(>mar Boeder e- A sra, Amantína, Alvlno ßter .eA
•

do F d 'c Nilva Hornburges�osa o sr. re eri o Veronica Kllrzke
Ellínger, em Blumenau; , . . -. Ele, brasileiro, solteiro,
- a sra. Elzira Lemke Cópia de edítal recebi-

lavrador, nascido em Ja-
em Rio da Luz'

'

.de do Ofiêial do Registro ragué do Sul, domiciliado
- a menina 'Ana Do- Civil de Corupá, nesre

e residente em Rio da Luz,
rilda, fiJha do sr. Heinz Estado.

neste diSlrite, filho de Car
Helmuth Bayer;

.

Ele, brasileiro, solteiro: los Boeder e Frieda Glatz
- o sr. Guerino Pan- lavrador, nascid'a em Jara. Boeder.

ticelle, em Alto Garibaldi. gUlÍ do Sul, domiCiliado fá Ela, brasileira, solteira,
residente em Jaraguá 84, doméstica, nascida em Ja
neste distrito" f i I h o .de raguá do Sul, domiciliada
Alfredo Bier e Otilia Boss e residenle em Ri6 dlJ
hammer Bier. Luz, 'neSIe distrilo, filha
Ela, brasileira, solteira, de· Victor Hotnburg eBer

domés�ica, n li s c i d a em ta Hornburg.
M
.. ,.

deorupá, neste Estado, do, 'I n ISt e r I o omiciHa�a e resiGente e� Ed!fill n. 7,847 de 9/11/71i _.
.

.

Corupa, neste E5ta�o, fI- I' LiQO Joaé Stoi,nski, e III EXé rc i tolha de Rudolpho Khtzke e_ .
. ,

'

.

Irma-Klirzke. .

' ,

Ma�lene Bqpa
'

5.a RM - Sß DI
'

Edital n. 7.842 de 5/11/71 EI�, brasileiro, solteiro, 5a Del SM
\ Pedro Schmidt e industrial, nascido em- Ja JSM -de Jaraguá do Sul

Marina 'Sal'Json raguá do Sul, domiciliado R",lação DominaI dos cidadãos que deverão
e residente em ,Barra do .

Rio Cêrro, neste dislrilo, comparecer na Junta do S.ervlço M!li.tar de Jara

filho de Silvestre Stoioski g?á do. Sul, anexa a Prefeitura MUDlClpal, no pró
e Hilda HorSt Stoinski. .XIIDO dia 26 de novembro do c.o.rrente ano, às

Ela, brasileira, solteira, 10,00 horas!. para entrega de CertlfICado�.
auxiliar de escritório, nas . nev�rao compaf6cer à esta Solemdade,_ em
cida em Iloupava nesle traJe SOCial completo.
Estado, domiciliad� e re-' .

Os que !altarem ter.ão seus Certificados re-

sidente à Rua Rio Branco; colhidos a .16 081\;1. .•
.

.
.

.'

,

t· 'd, d f1h d Oue- AntoDlo D8Ubl VIeIra, AntoDlo EuclIdes Mo-
n.es aBCI a :' l�êSa B�na retti, Bruno Breithaupt, Evaldo Liesemberg, Gené-
rmo ona .

sio Wintrich, Gerei Moretti, Holbert Towe, João
Bridarolli, João Maria Alves de MiFanda, JoséEdital n; 7.848 de 9/11/71 Máximo Fortunato, José Valdir Koc!lella, Luiz dos
Anjos, Marcelino Melchioretti, Pedro da Costa,
Romano José Lescowicz, SHY!ério Luiz Floriani,
Valdir Bertoldi,' Eváristo Vic@nzi, Antonio Klug,Ele, brasileiro, solleiro, Antenor dos Santos, Domingos Vicente Neto, EI

lavrador, nascido em Ja miro Lernke, Guida Muellar, Lino Plozai. Làuro
raguá do Sul, domiciliado Luiz Borlolini, Orlando Ferreira, Orlando Ribldiro,
e residenle em Rio da Olivio João Bachmann, Paulo Ademir Floriaoi.Ele, brasileiro, solteiro, Luz, neste distrito, filhó de Pedro Valdemiro Schmidt, Reno Hoffmann, Valmormotorista, nascido em Oua- Alfonso Priebe e Luzi Kle Rolando Müller, Valmor Voltolini, Valdir Tomelin,ramirim, neste Estado, de- mann Priebe. Valdir Augüstinho' J'llnkes, Hilario Gesser, Joãomiciliado e residenle em Ela, brasileira, soIteira, Orivaldo Bona, Jaime Mathedi, Lau 'Gotthardi,

. Vila Nova, neste di�Hrito, doméstica, nascida em Ja- Ronaldo Klitzke, Albe-rto l1eitholdt, Hilário Demar-filho de 0110 Wulf e ElslJ raguá do Sul, domiciliada chi, José Schmitz, InáciQ Giovanella, Paulo RoberZdger Wulf. e residente em Ribeirão to Emmendoerfer, Dorival Kanzler, José LopesZako,Ela, brasileira, soIteira, qrêJnde da Luz, neste dis· Luiz Carlos Gonçalves Soares, MaurHo Rosa.
_doméstica, nascida, em J�. trito, filha de Alfredo Geis '

J. S. M. em Jaraguá do Sul, Novembro de 1971ragulÍ do Sul. domiciliada ,ler e Adela Raasch Geisler. , .osorio KleiD, Secretario da JS M
e residente em Vila NO"éI,
neste distrilo. filha de Wil·
Iybaldo Laube e Helga
Prochoow Laube.

.J

Leopoldo Seidel

� CORUPÁ -:-

Edital n. 7,840 de �/1 1 171 Edital n. 7.845 de 9/11/71
Valdir Pereira e

. Zulmira Gesda

Ele, brasileiro, solteiro,
operário; nascido em Pre
sidente Getulio, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente à Rua loinville, nes
ta cidade, filho de Sergio
Pereira e Arnelía Cecae
lera.
Ela, brasileira, solteira,

industrlérta, nascida em

Iaregué do Sul, dornicilia
da e residente à Rua Ioln
ville, nesta cidade, filha de
Frenctsco Gesds e Hilde
g-ard Iunkes Gesde.

ENDER�ÇO: '

Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

,��==S=O=C I A=.=1=8=,-======!'
Aniversários:

Dia 18
- A sra. Guilbermina,

espôsa do sr. Luiz Satler;
- a sra. Vanny, espõ,

sa do sr. Waiter Weller;
- a sra, Lídia de-Arau

jo Moreira, éspõsa do sr.
David Moreira;
� a sra. Albina Nart;
- " Ir. Ricardo'Boros"

chein, nesta cidade.
'

Exérci-to
1" ,

Dia 19.

Estado de Santa Catarina

. Prefeitura Municipal dI
]oroDUÓ do 8ul

Edital n. 7.M3 de 5/11/71
,Armin Wulf e

Ruth Laube

Valdemiro Prieb� e ,

Raulina Geisler

,PORTARIA N.o 28
Hans Gerhard. Mayer,'Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercicio de suas atribuições, RESOLVE:
, Designar, comissão, composta dos Srs. Baldur
M. Grubba, Alfeu Peters, Vigando Voigt e Vitor
;Bernardes Emmendoe.,fer para, sob a presidência
do primeiro, proceder a avaliação das seguintes
viaturas pertenc_entes ao Municipia, que serão
vendidas em concorrência, públíca:

a) um (1) Caminhão Ford ano 1957, 6 tanela·
das, motor D.. F64AL7SBX13266;,

Edital n. 7.844- de 8/11/71
Nelson Frllnz e

LenHa'Longo
"

.

Ele, brasileiro, solteiro.
operário, nascido em Trom
budo Centrol, neste Esta
do,. domiciliado e residen-

E para que chegue ao 00-

nhecimento de tod06 mandei
pa<;sar o 'p,Fesente eâital que
será publicado pela impreD5!l
e em cartório onde será
afixado durante 1 S' dias. Se

alguém sou�er de algum im
pedim::nto acuse-o- para os

fins legais.' ,

AUREA MÜLLER GRUBBA
" O ictal

-

Certificado" Extraviado

b). um (1) 0aminhão Ford ano 1957, 6 tonela
das, Motor n.O F64AL7SBXI5499;..

,

c}um (l)caminhão Ch.evrolet ano 1962,Gtonela
das, Motor 0,° C 626223M;

I

d) um (1) caminbão Ohevrolet ano 19666,5 tone-
l&das, Motór n.o C653BR178405, ','

e) um (1) cami.nhão Chevrolet ano 1966,6,5
ton,eladas, Motorn.o C6532BR17764B;

Comunique-se e Registre-se. ,

Jaraguá do Sul, 5 de novembro de 1'971.
HaDs Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Comercial VietorLtda; comunica para os devidos
fins que foi extraviado o C�rtificado de Proprie
dade da Lambreta' marca LI. tipo 150, côr verde
escura e bordeaux, motor tE 1150B87976-A. chas
sis LI- 150- 35308,1 cHindro e 6 1/2 HP.

-

Jaraguá do Sul, 10 de novémbro de 1971.
Comercial Victor Ltda.

.

��---<I-<J�� Certificado· Extraviado
J Dp. ReiDoIdo Mupara . � .

Eu, ARNOL. ��LBERT, alemão, casado, 'pa8�or,

f
'

{

i
resIdente e domICIliado à Rua Jorg� Czernle'Y1cz,

II A.DVOGADO II n�sta. cidade de Jaraguá do S.ul, E�tado 'de �an�a
.

CatarIna, declaro para 08 deVidos fIDs que fOI ex-
======

traviado o CERTIFICADO DE PROPRIEDADE da
Escrit6rio ao lado da Prefeitura .Lambreta 8no 1.964, côr gêlo e,verde, placa n.o 0064

L JAR.AGUÁ DO SUL "�'
chassi's n.·115019348, Motor LB l50LIR72ULEK.

,

, Jaragu. do Sul, 30 de outubro de 1971
,

,
.

.

ARNOL KELBERT:;rr.,,_&>o.__..._..,......._�
,

"
,
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CORREIO DO POVO - Sábado 13-11.71 Paginá 3

o Doutor Milton Ounha.: Jaiz ds Direito da

, C.G.C.(MF): 84.430,610/001 'd dSãOE convéol�adoL8 tohdOS os membros da Oomu- Comarca de Jaraguá do Sul, Eliltado de Santa Cft
nn a e vang ica ut erana de Jaraguá do Sul, tarína, na forma da lei, etc,

Relatório da Diretoria de acôrdo com o Artigo 36.0 IV ds seus estatutos. FAZ SABER a todos 08 qua o preseme edital
Senhores Acionistas. ,

pars a Assembléía Geral' Extraordinária, a reali de praça, com o prázo de vinis dias 'firem ou dele
Atendendo disposições

\
estatutárias e em oum- asr S6 no dia 14 de Novembro de 1971, às oito conhecimento titerem e interesaar ,PÓ8Sl, qU9 há de

primento a lei, a diretoria da Indústria Textil Ja- horas da manhã, no seu salão, à Rua Professôra ser arrematado por quem mail dér 8 maior lance
rita S A., com satisfação apresenta à vossa apreota- Estérfa Lenzi Friedrich. afim de deliberarem sôbre oferecer, em frente às portas do Forum, no dia 2&
ção o balanço geral encerrado em 31 de agôsto do a seguinte ordem do dia: de Rlrembro do correnle ano, às 10 horas, o imõsel penho-
corrents ano. conta de Lucros' & Perdas, bem como I - Exame das Contas da Diretoria; rado a executada EMPR1!:SA DE TRANSPORTES
o parseer do'Conselho Fiscal. II - Aprovação de um plano de saneamento; }4'RENZEL S.A, na ação executiva fiscal n.O 5764

Pelos documentos apresentados ficarão os ss- III':"" Assunto de Interessa da Comunidade. que lhe móve à FAZENDA NACIONAL. abaixo
nhores acionistas perfeitamente inteirados da situa- Jaraguá do Sul, em 27 de outubro de 1971. descrtmínaao: ,

ção da sociedade, bem como de seu desenvohimen Por ordem do Presidente da Comunidade 1) :._ Um terreno, situado nesta cidade, à Av.
to, fieamos anjretanto, na 8éde social a disposição, 'Ewaldo H. Boss, Seeretário Getúlio Vargas, com a área de 161.50 m2, fazendo
para Os esclarecimentos qoe nos forem aolícttados. A

frente na referida Avenida, com 17 metros, travessão
'Itapoeustnho, Jaraguá do Sol, 21 de setembro de Ita�ocuzlnho, _JaraJl�á do Sol, 31 �e agosto de 19.71 dos fundos com terras' da Emprêza Auto Viação
1971. I J08,0 Lúcio da Costa, _DIretor Co�erclal Catarinense S.A., com igual metragem, extremando

João Lúcio da Costa, Direto!' Comercial Olga R. da Costa, Diretora Presidente com 12 matros e lO, em terras da Emprêza Au,to
"

.

Olga R. da Costa, Diretora Presidente Demonstração da Gonla de Lucros & Perdas Viação Oatarmense S,A. e de out.ro 18d� oom 7.10

B I 'G I E ' d 31
. metros em terras de Jensan & Oia., registrado nes-

a anço era ncerra o em Crédllo
. . ta Coraarca, sob n o 18,�94:, às fls. '178 do livro 3-1,

de '

gôsto de 1971 Lucro bruto ,ertfleado em asaliado em Cr$ 2.400,00.
I 8 prodotos 335.799,81 Assim há de ser arrematado referido imóvel,

A T I V O Idem na conta de Juros & por q�em mais dér e maior lance oferecer acima
Imobilizado DeD�cb?llntos 5.696,99 d? prêço da svaltação, pO_dend? ser examinado

Imóveis, Benfeitorias, Ativo imobilizado .. o. _ dito ímörel, por quem ínterêsse tiver, no local em
e/reavalíação 184.058.00 1.3.0 salãrio, �conservaçao. e

que se encontra ou seja endereço acima menciona-
DEslável limpeza; c�nsertos, materl�l • do. E, para que chegue 80 conhecimento de todOB
Móveis & Utensílios, Máqli1inas, motores e de _escritórIO, seguros. publí- interessados, foi expedida o presenta edital, qua'
Instalações, Veículos 92.950.09 caçao e propaganda, F.� �.S., serä afixado no looal da costume, às portaa do Fo-
� Disponível Juros e descontos, Comlss�e�, rom e publicada no jornal local "Correio do Povo",
"Ce ixa, Bancos 6748.61 despesas cobranQl8s,. lubrifi- na formá da lai, Dado e passado nesta cidade de
Q íRealizável a curlo e longo prazo c�,ntel!l & combllsh.\'ei'S, fré�es, Jaraguá do Sol. 80B sels dias do mês de Outubro
Produtos, F.G.T.S.,letras a receber, Fun- selos, 8posentadorl�, .salárIos, do ano de mil novenentoa e setenta e um. Eu,
deso, cantina; sudene, sudepe, ambratur, ordenaucs � honorãrlos, des- Amadeu Mahfud, Escrivão em exercício, o subsereví.
participação. B.N.D.E. conta víneuleue, pe8�8 �e .�agens, A

abOBO Ia- (as) Milton Cunha. Juiz de Direito
. impõste s/rea\'aliação, fundo de asststên- mília, ímpõstes, forQ.a � �uz, A presente cópia oonfere com o original; dou fé.
eia ao desempregado, empréstimo Lei depesas gerais, s.ubstl.tu!çoes, Jarsguá do Sul, 6 / Outubro I 1971
1.474/51, Banco Nacional de Habitação, muita, l�cro a disposiçâo da O Escritão em exercício Amadeu MBhfud
Depósito obrigações trabalhistas, corre- asssmbléia 341.496,80' ,

cão monetária, taxa de melhoramentos, 341.496,80 341.496,80
Lei 4069/62, Registro de Marcas, Acio
nistas, depósito emprezl'll, retellção na

Fonte, ohrigações eletrobras, mobral,
P.I.S., P.I.N., letras caucionadas 483.059,18

Ccmpensoção
Pretisão trabalhista lei 4357 de 16,07.64,

'

ações caucionadas 1 550,71
Total do Ativo 768366,59

PAS S I V O Os abaixo assinado membros do oonselho fiscal
Ião EXigíVel da Industria--Tex'il "JàRITA" S.A. no-exercício de

Capil I 415,800,00 suas fllnçõe's, declaram na forma da lei que: tendo
Reservas . examinados minunciosamente os livros da Indús'

Fundo Í'esena l&gal, Fundo Devedores tria Textil Jarita S.A., com referência ae balanço
Duvidosos, Fundo depreciação 10.137,89 geral enoerraào em 31 de agõ8�o do corrente ano,
Eliulvel a curlo e longo prazo examinando também a conta de Lucros & Perdas,

Fumaral, empréstimo Bradesco S.A" em- bem como todos os livros relacionados com o refe-
'préslimo Banco Brasil S.A., Bradesco rido balanço, tendo constataào estar tudo na mais
B B 1., Pasep impôstos, Fund.o ações ba- perfeita ordem, ,exprimindo exatidão, moti\lo porque
nlflCadaR, contas corrente!!, Banco' Esta� recamendam a sua aprovação em Arsembléia Geral,
do do Paraná, Fundo, especial aumento para êsse fim convocada, bQm como recomendam
capital, lucros suspensos, lucros a dispo- sejam aprovados todos os atos praticados pera di
sição da assembléia 340677,99 retoria. '

_

Compensação Itapocuzinho, Jaragoá do Sul, 21 de setembro de 1971
Caução da diretoria, Fundo Indenização Reinholdo Koehler
Trabalhista . 1,550,71 ass. Lodgéro Tepassé
Total do Passivo 788.366,59

"

Werner Jahn •

d
"

•------------------_.-.---------------------. Comunlca O a Im'prensa����������������������������������������It,
N' I h'�lIJ;

ßt? p..

R- { r)�i'V"�
Ih

· 'Ao, II Informa o PÖSTO DA REOEITA FEDERAL
II· OS m e o ramos para me . or servIr voce. ,'II nesta cidade que a Delegacia da Receita Federal
II II em Joinville está promovendo 8 revi8ão de tôdas
II II a8 declaraçõe8 de rendimentos de pes80as fisicas

II Além das novas e modernas instalações, mecânicos II domiciliadas em Jaraguá do Sul, Corupá, Guara-

II F
'

b
e

f t
'

e e

(e II mirim,
MassarandubB e Schroeder, relativa. aotreinados na própria 'a rIca, erramen as espeCIaIS malS exercício de 1970, ano base de 1969 em que jáII de 400) e "aquêle atendimento", velea .0 que ,ain,da colo- II estão sendo distribuidas 8S, primeiras intimações

II II a08 contribuintes que apresentaram declarações
II camos à sua disposição: II inexatas, entendendo como tal: a emissão de reD�

II ' GARANTIA de 6 meses ou 10.000 km, em todos. os II dimentos, deduçõe8 EI abatimentos ilogais, ete.

I
'

II
Esclarece aquêle órgão fazendário que os

III serviços e peças aplicadas em �eu VW; II
oontribuintes, pessoas físicas poderio, desde que
8inda não intimados, 'requerer a retificação de

II PLANTÃO de emergência aos sábados, à tarde, e
- U suas declarações, incluindo rendilllentos aßterior�

II domingos, pela manhã: II mente emitidos e reduzindo ou excluindo peduções
II II e abatimentos indevidamente efetuados - E88a

Ii .. SERVI,ÇOS NOTURNOS, de lavação e lubrificação Illprovidêneia do contribuinte evitará a incidência
de pesadas multas.

II (enquanto Você descança nós cuidamos do seu carrão!); II Informa, ainde, ter verificado que o nível
II t',

••• e além disso tudo, lança agora o CA,RNET DE II técnico do preenchimentod08formulário�da decla-

II II ração é surpreendentemente baixo, principalmente
II SELOS JARAGUA VEICULOS (d e s c ont o de 10°lo em II no tocante à declaração de ben8 e informações

II ) P d C $ 30 00deli
dos rendimentos pagos a terceiros.,

.

serviços' e pecas. ara ca a r , e serVIços ou Tal �specto é de todo negativo, pois eviden-
II p e ç as aplicadas em seu veículo, pag'as à vista, você ,II eia que grandê parte do universso de contribuin-

. II II tes ainda não S8 consc,ieatizou de que, além da

II receberá um sêlo representativo de Cr$ 3,00. Q u an d o II função arrecadadora, a declaração de rendimentos

II 1 t C t (100 1 )
,

t
'

l'
, e

II das pessoas físicas forR8ce valiosos dados

II comp e ar o arne ' se os va roca- o por acessorlos,
II estatísticoll, como "perfil da' renda por cla8se de

II Peças, serviços ou outras mercadorias de. sua livre escôlha., II
contribuinte8", "r«:tnda por capital Plédia em cada

, sub·região", etc.
'

,

.

II II 'Igualmente para as pessoas juridicas, tem· se

II II verificade> acentuada incidência de erros que vem

II II retardando e dificultando sobremaneira e proces-

II J a rag u á Ve ícu los
.

S. Ä. 'li
sarnento automático das declarações. A viflta des8as
dificuldades vê se a DRF em Joinville, na conti-

II AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 930 - Fone %184 e 2189 II gêneia de, já para o exercicio de 1972, introduzir
II "ARA fi U A. DOSUL - SANTA CATAR I NA II maior �igor no ato da .entrege da8 decJarações,
II ,

"

\

II só acentaßdo"'as que estiverem. com todos 08 seUl

.====================.=:::;=======�==========. campos corretamente preenÓhldo,.

Comunidade fUIßDélica tolDernD de )IrIUBá do SulInd. Textil "Jarita" S.A. Assembléia Geral Extraordinária

Hapocllzinho, Jaraguá do Sul, 31 de agÔsto de 1971
Valério da Costa, diretor de contabilidade e Técni
co em oontabilidade, reg. sob n.o 3.077 e no D.E.C.
Bob n.O 400

João Lúcio da Costa, Diretor Comercial
Olga R. da Costa, Dire\ora Presidente'

Parecer do Conselho Fiscal

Edilal de Praça

t A,g r a d e c im ent o
A Família' Enluta.a de

Ana Bauer Ribeiro�
ainda profundamente consternada com' o de·
s_apare�imento de soa querida espôsa, mãe,
sógra e avó, ocorrido dia 05 do corrente
mês, com 8 idade de 65 anos, vem de ,agra
decer através dêste semanário a todos que
os confortaram n68te doloroso tranl!le porque
paS8araPl, aos que enviaram flôres, corô8s
e 80S que acompanharam a extinta até 8 sua

última morada.

Outrossim agradecem em especial ao

Dr. Otsa. pelol!l serviços prestados, ao Padre
Conrado, às irmãs e enfermeiras do Hospital
São José e a Sra. Marli M. Silva.

Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 1971
.

,

ESPÔ80, filhos, Bora8 e net08
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c o R R [ I O" 'O O
'

p O Y O • Co�nma do l�
Quantos Somos e o Qde Fazemos

CL ,Paulo Morettl

lníctemos hoje a publicação do trabalho apresto- A
-

S
·

I d J
'

d S I
Outubro, mê� dedicado ao aumento de sócios,

fado em conferência pelo 5r. José Castilho Pinto, fun- ça,O OGla, I arl,gUB OU' foi altamente significativo para o Líons : Clube de

ctonérío da ETIPOA do M. da Agricuhura, na XXa. Jaraguá, uma vez que ingrel!l8�ram em nosso Clube
SEMANA DO LATICINISTA, realizada no Instituto COCMF,84.435.4t9/001 mais quatro membros, o que' constituiu para nós; ,

, de Laticínios Cândido Tostes, na cidade de Juiz de ResultadodoHbaile de CHOPP em ß-Novembro-Zf
leões. motivo de justificada euforia ,de par com a

Fora - MO, trabalho que alcançou önme repercus- certeza de que engeoasaram nosses fileiras mais

são DO importante Conclave leiteiro e que _estava as R E C E I TAS quatro excelentes soldados do serviço desíateres-

sim inlifulado:
.

Venda de Canecos \ 11 04500
sado. Ei 101:

.

i.,

P-A RT I C' IIT L A R I 'D A D E' S Venda de votos à Rainha.
.

õ·4 4'00' Ernesto iloesthig - José Bahia - José Mar,..

,...

"

lJ
.

- Doações diversas 2l5'79 chi -- Lotirio Fendrich. Com a admissão de tais
, Resullado de rifa 200'00 sócios, eis nossa sítuação atual:

DI ladústrla lallclaista DI Região de Jlraguá do Sul - sc. Venda de sourvenirs 'c:.-'OO Número de sõcíos, 38
2uD., Freqüências em outubro: 100%·

JOSÉ CASTILHO ::>INTO Venda de cigarros-Cachorro quente - ele. 664.?D Assembléias gerais: 2
TR - lI/Ada ETIPOA do M. da Agr. Total das Receitais 17.ö14,t14' Reuniões de dlretería. 2

Curso Avulso de Aperfeiçoemento em Inspeção

I
.

.

DES PES A S

I
Instruções Ieonístíeas: 2

Sanitária e Indústrta de Latícímos do I. L. C. T. . I Harry Buseke
.

1 - Práttoas defeituosas dos produtores de leite;
Canecos ,Cho,PP � 04�58'0701 Palestra_- tema lívre. 1- Roland Dornbusch

2 - O leite é fornecido por centenas de produtores; Chopp e bebtdas s: � , PROMOÇOES: a) Durante a SEMANA DA CRIAN-
3 - Diminuição da ma.téria prima nestes últimos anos; Música e licença 1.0482�,0400 ÇA foram distribuídos nas diversas escolas prímä-.4 - Trabalho d� ETIPOA no sentido de melhorar essa ma- Ornamentaçêo o

téria prima, Faixa Rainha 140'00 ríae da cidade e arredores, 2.374 refrígerantes
5 - Conelusão I 1 '4c:.'9'4 e bem assim 2,374 pacotes contendo' guloseímss.

1) P 't' Df'
mpressos GI" U A h t dusíd ú t

/

ra lcas �e eltuosas Aquisição cigarros _ salsichas ele. 495:07 crmpan a, ra UZl a em D mero, repres�en 011
.

Ós produtos de leite da regíäo de Jaraguá do Sul. SC., Lucro líquido 1001123
um total. de Or$ t.42�,OO. Por oportuno; regtstra-

além de nio possuírem e näo se Interessarem muito pela .

. • mos aqut um agradecímento todo especíal ao CL
aqutsteão de gado de raça Ierteíra, o que já é um defeito, Total -das Despesas 17814,34 Moussa Nacli pela doação das guloseimas, bem
não procuram observar certos preoeitos índíapensáveís à Visto, Carmem Bréithaupt, Presidente como às firmas que ofereceram os refrígerautes.
produção de" leite de boa qualidade. São conservadores, an- -----------_

tiqua,dos mesmo e näo acreditam nos requisitos que coneor-
A promoção, pelas suas características, re-

trael!I1S cfoUmndo�moerndteanlmh'aente parstábaul·pro1diuçãO de leibteldhigiUênico NEVES S.A. Pdre��lnto�, para nL�ssos escolares!_maís u�a festa

,
. r em es os mpos, usar a es vres ' 9 a egtlß .

e 80 IOns uma OCa8]aO a mais para
de �ugeira e. Iavadoa com água fervente, lavar o úbere antes Indu"strl"a ,Catarl"ne'nse de Ar'tel'atos de Madel"ra promover o servlço desínteressado.

'

'da ordenha, não aproveitar os primeiros jatos de leite, coar
e resfriar o leite, guardá-lo em lugar fresco e com os latões

Numa campanha que contou com a efetiva

bem tampados e limpos, não juntar o leite do meio-dia ao CGC/MF 84433440/001 participação e colaboração do Rotary Clube e do
da noite ou da manhã, vender somente leite puro. Estas Edl'tal de Convocação

Grêmio de Juventude,' o Líons promoveu uma
,

são regras que alguns produtores desconhecem e os que de- "$ C 01 ê
.

d P GB' d
las têm conhecimento aão observam, razão porque o leite da Assembléia Geral Extraordinária

o er . neta e e. eneroso ogo, vrsan o a an-

regíao de Jarl'tguá elo Sul/deixa muito' a d"sejar tanto quaa-
gariar fundos para as obras assistenciais etílan-

titativa como qualitativamente. São convidados os' senhores acíeutates da' tröpícas que o referido sacerdote mantém no

2l O Leite é Fornecido NEVES S.A. Indústria Oataetuense de Artefatos de Vietnan. Tanto a apresentação de fílmes ilustra-

Ao inverso de outras zonas Ieíteíras onde um pequeno Madeíra.. para : se reunirem em Assembléia Geral tívos quanto a palestra em sl despertaram natural

número de produtores fornece leite em grandes quantidades, ExtFaordhlária em sua séda social 8 Rua' Preso curiosidade dos que compareceram ao Salão
na região de Jaraguä do Sul o produto é fornecido por cen- Epítáeío Pessõa, 2.522, . no día 29 de novembro de Cristo Rei na noite de 28/10.
tenas de criadores, cada um em- pequena' quantidade, obrí-: 1.971, às 10,00 horas, "para deliberarem sôbre a Foram arrecadados EI doados ao' Pe. Bogo
gãndo os estabeíecrmentoa de laticínio!! a manterem nume- seguinte ORDEM DO DIA: cêrca d� Cr$650,00. .

rosos Postos Coletores nos vilarejos e ao longo das estradas, 1 o Aumento'de· 1
.

I d C oi! c) VI's'I'ta' do CL Governador do Dl·str'l·to L 10,tornando ·carO' e moroso o transporle dessa matéria prima. .
-

.

urnen o o apIta SaCIa, e r'iP
Para exemplificar citaremos o montante de leite recebido 380.00.0,00 para Cr$ 550.000,00 com 'aproveitamento bem cemo do . Vice .Governador foi outro 8conte

diàriamente por do.s dos principais T.l..aticícios da região que do Fundo de- Corr.eção Monetária e de Lucros cimento do mês de outubro. Prestigiados pela
identificaremos como Estabelecimentos A e B. O êstabeleci- t5uspensol!l', '

I presença das autoridades do MU,nicipio e de eon-
mento A para reunir,5.000 Utros de leite por dia, apanha o

. .

produto em 1.100 fornecedores, ou seja uma média de 4,5 li- 2.0.� Modificação, dos Estatutos �(i)C:iais em Vldad,08 aqUI -estiveram, em visita ao Clube, os

tros por produtor. O e.tabelecimeõto B arrecada 3.000 litros 8eus artigos 3.°, ,7.°, e 13.0. CeLL, Francisco Evangalistii e Eduardo Kalnin"
tUários entre 600 fornecedores, dando uma média de 5 litros 3. _ Outros .assuntos de ioterêsse Social respectivamente, governador e vice-governador do
por criador. Como diss'emos, êst� fato encarece e torna de·. Jaraguá do Sul, 09 de Dovémbrn de 1.9,71 Distrito, acompanhados de limas distintas domado-
moràdo o transporte dO' leite, que muitas vêzes entrá na fá·

<'

brica as tl,30 horas e já meio alterado pelo calor que no José. Carlos Neves; D-ir. Comercial ras. Ambos trouxeram·nos sua" p�13vr8S de esti-

verão chega a alcançar 35° C.à essa hora. Es18 é uma das !II -----------•• mulo, de orienta,ção e priDcipallDen�e tlim voto de

particularidades da indústria lat1emista na região de Jara-' louvor pelo trabalho que vem qesttnvolvendo o'

guá do Sul, e quem tem positiva influeDcia no preço e qua-

t
Lions Clube de Jaragllá em prol de nossa 'comu.

lidade do produto. acabado. A r d· t nidade.
3) Diminuição �a Matéria Prbna g a e c I m e n o

Qualquer levantamento. que se venha a fazer da pro-

II
.

. .,
'. •

d) Visitas a outros Clubes - DiversE)8 COLL

dução.leiteira na regiAo de Jaraguá do Stil, mOltrarA que·
de n08SO Clube visitaram os Lion� Clubes de Sio

essa produçlo vem caindo de ano para ano, diminuição que Comunicamos com pesar o passamento de Bento do Sul, CorupA,. Joi�vill8 e Piçarl'as, carre·
foi menos acentuada nos 8 últimos meses de 1968 e janeiro ando preciosos pontos ao Clube, para efeito de
e fevereiro de 1969. O motivo dessa queda é atribuído em Frederl·co C'urt Albe·rto Vasel d f'·

A· •

,parte ào fato de os criadores estarem-se dedicando mais ao
COD.curso e e ICIenCla admlDistrativa.

plantio do' arroz, tabaco e banana, que lhes traz melhor ren- PENSAMENTO DO' MofltS·. Quantas COI··as há
.dImento que a comercialização do leite, em parte pela falta ocorrido às 4 horas do dia 8 de Novembro de • .ß q ..

de renovaçAo dos plantéis leiteiro, que, além de nlo conta 1971, quando contava 81 anos, i meses e 21 que fizemos e o que não deveríamos ter feito, da
rem com iLnimais de raça leiteira, COmo já dissemos, com. dias. mesma forma que há tantas coisas que deixamos
põem-se, em sua maioria, de rebaDhos velhos, esgotados. A, Por' êste interm,édio desej'amos a.orad"'cer de fazer quando 8S �e,veríamos ter feito, para
ração ministrada ao gado também tem, aqui, a sua parcela .... I á I bIt d

-

de contribuiçlo na pequena produção do h�1te, pois os aDi. a equipe de médicos de Jaraguá do Sul, ao 8nç· as no a ance e 8S nossas açoes, que re-

mais são tratados quase exclusivamente com'capim comum, Rev. Pastor Hans Spring, pelas consoladoras gistram o que SOMOS e o que FOMOS para 8e

cana de aou.ar e um pouco de milho, dificilmente recebendo palavras proferidas em casa e peranle o túinulo, apurar o saldo do que SEREMOS, '

farelo, ração balanceada e muito menos os sais 'minerais na

quantidade suficiente.
. às autoridades, parentes, vizinhos e amigos

que compareceram ao seu funeral, que oferla·
ram generosas flôres � corôas e qu� apresen
,taram manifeslações de peSar.

Jaraguá do Sul, Novemßro de 1971.
Os enlulados: Espôsa, filhos, noras, gen-
ros, netos .e bisnetos

.
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I110n Bastos e

(eontinúa na próxima edição)
� .����

, ADVOGADO DOS fôros de

• } São Paulo - Guanabara - Estado do' Rio dEI

N" I 1 '
Janeiro - Brasília,

.

ata para a mprensa- } . �rocessamen�os perante· 9�ai8quer .

M!�

No ano do seu 100• aoi· Certificado, as ações da 1'DlstérI08, AutarqUIas
e Repartlçoes públIcas

em gera].
"

versário de atividades, aquela Emprêsa calarinense
Eletromolores Jaraguá S.Ai, poderão ser negociadas em

J
E 8 C r it Ó r i o C e D IraI: .

.

fabricante dos motores elé tôdas as bôlsas de Valores
tricos WEO, obteve do do País, já que a mesma

Avenida Franklin Roosevelt, %3 - Grupo 303

Banco CenJral do Brasil está também�
registrada na.

(Fone: 52·1894)
Cerfificado de· Condição· Comissão Nacional de Bôl i' Z C - 39 .

de Capital Aberto (Proces· sas de Valores, sob o o.ó Lio
de Janeiro

___Jso GEMEC-R-71(2948). 467� I

,

Estado da GU�ABARA '.

Com a obtenção dêsfe 'novembto/71., ..,_,���

Atenç'ão

Preço a combinar.

VENDE-SE
Um terreno à Rua Alcântara, no. Bairro de Boa
Vistã,' c/201,�m de frente e 45m. de fundos.

In'formações à Rua São PalIlo esquina cla Rua
Içaras, 141 em Joinville, com o sr. Otto Melchert
ou nest8 Redaç'ão.

r01 Consórcio Jaraguá Vtliculos
.� '(Fuscão Cr$ 160,00 mensais)

Próxima reun�ão do Grupo. � 1'» Dia :15 de novembro, SOR,TEIO
Já Iniciamos a 3a� Série l!n�éreva-se

_
lá é receba seu FUSCÃO ainda êste ano

= 1\ g Ull ai r � e ai § é r n e � e c «It r ][' «) § 1lIl § «It � 'O§

da série "O"

loser .. 86 "

MEC.. DIESEL JARAGUA
Resultado· do· Sorteio
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