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ARENA Escolherá
nôvo Diretório

Dia 16 do coerente, OB

I
número de partidários,

inscritos na ARENA Ja pare dar o seu voto em

raguaense, deverão es· uma das dUII!! chapas
colher o seu nôvo díre- reglstrades. Para tanto,
tório. Dufts chapas foram depois de 9 horas do
registradas na Justiça dia 16 do corrente, os

Eleitoral, o quê denota interessados apresentar
opiniões divergentes no se ão muntdes do sen
único partido politico titulo de eleitor e, pro
local, e já foram 'publí- vada a sua filiação par
oadas na nossa edição ttdäría, procederão à es

de 3l de dezembro últi colha dR chapa prf:'terida
mo, A Bibliotéca Públi da próxima Diretoria
ca "Rui Barbosa", loca local Reim� grande es

Iízada ao lado da Prefei. pectatívs em tôrno do
tura Muníoípal, será pleito, trah-Ihando ambas
convertida em séde da 'a8 correntes para arre

convenção. arenísta, de gimentar o maior. número
vendo acorrer grande de eleitores possivel

.Gazeta Jaraguáde
Óia 1.° do corrente circulou

o primeiro número do növo
Iornel da cldede ..,- Oazeta de
'aragu.. Os ilustres colegas
do novél órgão de Imprensa de
Jarllguá do Sul, escolheram It

título Oazeta de 'araguá,
como reedição da Gazeta de
jaraguá que circulou nesta eida
de em 50 de setembro de 1955,
conforme mostra o clichê que
estampamos nesta pêÍgina e que
teve como diretor D. Miranda
Pinto, Redator Secretário -

Mario D. Potin eGerente --'Aldo
L. Hommeenec. A então Gazeta
de jiÍraguá dizia ee semanário
índependenre, dedicado ilOS In
teresses do distrito, .poíe, CQn
forme sabemos, éramos o Dís
trilo de Iotnvllle, emancipado
em 1954, pouco tempo depois.
·0- i..�cem orgilll!.!!!J!dq ó:rg�� d�,
imprensa é o oitavo iii surgir II

lume nesta terra-:' Temos, por-

Silva Pôrto, hoje completando naturais de seus proprietários e,
os seus !i� anos de existência. aqueles, que quizerera ditar ii

O }araguá Zeitung, em ele sua própria consciência, acabam'
mão, Circulou no die 5 'de ee- geralmente sofrendo a ousadia
ternbre de 19i9. Seu diretor era de seu gesto. jaraguá do Sul
Arthur Müller e o redator Fritz tem sido um sorvedouro de es.
Vogel. Teve duração limilada. quelétícos jornalistas que tenra-
O quartro jornal foi a Oazeta ram, algum die, esclarecer a'
de 'araguá, de que estampa- opinião pública e que. por isso
mos clichê, fundado' em 50 de mesmo, acabaram !na rua da
setembro de !9ô5, de que já nos amergure e do esquecimento,
ocupamos acima. O quinto jor- quando não procuraram outras

nel foi o 'araguá, que circulou plages, ende fizeram circular
entre 1955 II: 1954, tendo como suas idéias e opiniões. Por isso
diretor' Ricardo, G ünwaldt e ii afirmação do íorneltsme com

gerenJe Benjamin Riedlmann. "J" maiúsculo é uma esperençe
No frontispícin fa1;ia meneíoner de que-ao nosso lado estarão
"Cidade lntegreltera de jaraguá se alinhando outros colégas
- Sigma jornais Reunidos - Com 'o mesmo ideal. Sem sub

Órgão Ofi�ial dqr" Núcleo lnte- serviência. Sem ceder a pres-
'

gralisre. de là�atuá'�. O sexto sões. Informar dôa ii quem doer.

�orna;,}oi o .!-eão,_ Azul, que. ....S,er � far.óJ.Y,Q,{J�;oãQ :s, �P�/l.';'.,�J4<n�ia,'" •.M� 1:�(),I� ",."m<;()(J�-�!m,'!,O��r. ,�d�, 1?0IOe3. • ..:.
Harg:er. De : tendên,ci.. mon ..r- Sem.;rec�b,e� reprimenoas:!pelo
qUista, clrculou. p.or veue. de . fáto de externar lW'iI, 'Opiniao,

Com ll1llDln�21 � � à Pr a Cal
,9

·'S�n'hor Direlor".. "

_- - Ä.j"lÔinàÍ" conil'êcfménlo' de â�tigõ publícedo thf ;

semenérto "Correre do Povo" do qual V. ôe, é ('ire
ror, com ó título "Comunicado à Praça", não pode
ria; na qualidade de presidente do Uube dos Bene-
f ciários do seSI, deixar de manlfeslar, através dês·
Ie, minha opinião-sôbre referido artigo.

.

Qiz o Sr. Igenéslo de Souza que 110 apresentar
uma nota para cobr'lOçp iÍo 5upervisor do Clube, Dr.
,Norberto Hafermö'nn, foi pelo mesmo insultado e

.,grJdido,. como também OUVim6S comentêÍrios de que
/eferldo' cidadão teria' ofendido moralmenle ao Dr.
Norberto Haferm, .. nn.

-'

Como não presenciamos tal aconlecimenl<> dei·
, xamos de comentar o eludido fato, porém queremos
louviir a alitude d'o Supervisor do Clube do SESI
em ãefender 'às causas. que d'irigem e dizem respeito
às liOilDças do Clube, .visto a nota apresentada por'
'um serviço, de pintura em um� cartolIna realmepte f,91
cobrado um preço exorbitanle. "

-

Laqlentamos se pOt vel1'tura 'houve desentendi·
- lIlento entre as duas pÍlrtes/ 'sendo' que sem procurar
com esla ge�ar polêmicß mas sim uIP esclarec.imenlo
da presidtncib do Clube do'S BlineflciáriWl de SESI.
soljcito II V. Sa, que selllpre demóÍlS1rou espfrito de
1I\0ctátiço, publicar em .mesmo loéal que o artigo
an.terior êste esclarecimeiuo.

Reiterando protesto de elevada consideração,
firmo-me atlmtiiosamente

Wàlmor, Pereira' Lima
Preso do Clube dos Beneficiéirios dp :SESI - jaraguií
do,Sul

Clzeta de. Jar�gud
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talJ:1o, tradição e exp,eriênCi", 110'. "954 - 195.5, eQ1:edlçÕes re�u-' algumas vêzes contrária aos,

campo das letras em 5ant� zidCls. () -sélimo jo�nal_apllr�ééÚ .
chefões que se escondem no

Catarina, Não s.abemos ,�e Ia . com o r.ftuló.,Témpo. Novos, comodismo ,do anonimato. lar
livemos ocasião de mencioDar o • 5.�Í!J�nário n�ei.onalist�\ �,eguln. 'nalismo em Sanla Catarina

-A. Ele,tr.!lmotorel.l Ja.ragUA �,;<II'ra.ção
.. da importantê

fiÍ:to, ma. o jaragl!á. de 1,876 .., de -a linha_ ao 'PflP. CIrculou aillda é'id�.aliSnio, Rquéos, pau S A, �Qnforme anuál\Den- :organização WEG, 'em
prodU1;iu inúmeros pomens de, eom 'apeqas '.4 elijções,., IIpine-::

-

qu$sslm'os são Os C;Qnfrades que 'te' se '-verifÍ\'Í!l. realizou coillpanhia de. vendedo-
imprensa" alguns· brilhil�tes e ceD® o plimelro.:.em � de

'

pode'r;n dizer que .vivem. do jor- mais 'uma convenção de re'!! e autoridades locais,
notáveis e outros tllotOS que·5e., b!JIUbro de 1947, e' �1;últjmQ,··no·, nqlismo Por lsso'é que qual 1'endedora-s Com o int fazendo se ou,ir ioúma

de,ixaram envolver pelo mante' "'dia 13 de -nA:ivembro do mesmo quer' ör'gã,o de imprensa é lima cio de;> ano de 1972. a "r08 Qtadores. Na próxi·
.do anooimato, aei11 qu�, por ilno,' Seu ditetor'rel'POnsii\,el', emprêsa arrisca!lil. Nasce como tradicióliàl firma- dá um ma edição notióiaremol
isso, deixassem de 'ser de ·gran·- , éra ó dr.j.uiz',t'e Sou·zá e Q"geren'· ,

idealismo ou !!asce pàra servir balanço 'nas !luas ativi, detalhes dO notAv.e1 cer-

de valôr, p.arll o pAtrimôniO cu I': Jé o "sr. Àntonio Zimmermann.. a inlereslles. O edilorialde Ga, . dades, dêl'à párticipando tam·e.
'.

lural de nossa terra, O pri,meiro
'., ,-' ". zela de )iÍraguâ nos dêixlI' en- o ,graude corpo· de ven·'

O· editorial'. - O Primeiro<' trever, uma empreitada coral'os'a,l'ornal s"O'undo pes-"uisa por n' "b i It
- u d·edoreH respousAveil pe, Você Sabia?u , ....

'

", f_ lf.9..S0 -, 'que a r u a e "Içaa
. d,e' homens áesiemidos, q.u� na-n

,

d
.,

d G cl j'
"

-

� y lo, sucesso empresarial. -

nós realizada foi o "rfilfuá .
é estrE:la� a a1;�la e arli' .fogern <Jos. ideais pelos quais EID Jar3guá do Sul, no

Bote,. circulou por volta de guá é uma afirmação de qUi!m
.

combdlem ,.'É úma orga.nizdção l)uran�e a seman8 que ano tie 1971. o Oficial dO

1900; com 4 edições,: �lllndo !l�er 'fazer Jornalismo são Co produto do desenvolVimento de óra se encerra, ioúm.ràlil Registro Civil, Tfgistrou
_ um dps exemplares expô,sto no mo ideàlfstas 'jovens ou ioveôs' noss;' Cidade Cerif!mente 'tete atividsdes tem. sido &s 8S seguintes ocorrências:

Museu de Derlin, Seu d:\r.etor", ide_listas 'desejalp tornar reali. rnQs mais um ,çpnfrade a nos sinalada8, objetivando o nasce' 3m 957 p à s s ô a s,

Hugó, Schneider, 'então cà.ixeiro
,. d'ade o sonho de faze! uni jor-' acompanhar nessa jornada de dese9volvimento 'da em! �endo 493 do sexo mas-,

e guar.da livros' de G,eorg Cz�r· ,na! ;(c�m' :'i" mlJtÚlc�1.0), Ó_,que' CiVismo, defendendo, fbtrasigen- prêl!a jaraguaense. On culino e 464 do Hexo ,f.e·

nieWicz, O segundá jordal foi . é uma afirmação lIluito, .boll e lerneure os iilleresses superiore" te!D. à noite, o. Itajara millino; casaram-se 299

O Correio do, POv.o, .fundado desJ'lêrl'll entusiasmo,. pois; nlls de npssdj'quasi centenária jara� TeDls Clube, serviu de, casaIS • registraram-s.
em 10 dE: -maio de. '1919- !,-or mai� dasv'êzes,osseus redâ10res guá do �ul Cumprimentos à palco pará mais uma 236 óbitos, sendo 130 do

Arthur Müller e VenânCiO diJ � reportires sofr�m all·pre,.�Bõ.es r, G,azela d� lã-n"u,êÍ.. reunião de encerramento, sexo masculino e 106 do

����������,����������������.��������,�u'���������1 ali comparecendo a aHa sexo �m���
r \

\

Convenção � ci
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Edital n. 7.716 de 28/12/71
Alfredo Borck e

I
Renilda Doege

Leopoldo Seidel Ele, brasileiro, soheiro,
- CORUPÃ - tipógrafo, nascido, em

Pirabeiraba, neste Estado,
• c:::::::oc:::>�c::::_c=:..:::::::o domiciliado e residente à

Rua Vitor Rosemberg,
nesta cidade, filho de
Albrecht Borok II Maria
Pereira Berok.

CORREIO DO POVO

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
)araguá do Sul. S. Catarina

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

"CORHflO 00 POUO" MUDAS
fundação: ffrtur Muller - 1919

Frutlfer.. e Or".mellbIJ

Laranjeiras, Pecegueiroe,
Kakiseiros, Macieiras, Ja'
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc

Emprêsa )ornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

·1972·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .. . • CrS 15,00
Semestre • . • Cri 8,00
Avulso • • • • CrS 0,30
Número atrasado CrI 0,50

SOCIAIS

Aniversários:
Fazem anos hoje

- O jovem. Ademar
Bartel. nesta cidade.

Fazem anos amanhã
- O sr, Mário Nicolini,

nesta cidade;
- o sr. Darci FerkrÜs.

sen de Mello, em Blume
DIIU.

Dia 11
- A sra. Hilda, espõ .

sa do sr, Erich Sehwars,
em Rio da Luz Vitória;
- o jovem Iríneu Meier,

nesta cidade;
.

- a jovem Alzimira
Blanck, neata cidade.

Dia 12
- A sra, Madalena,

espôsa do sr, Lauro Bra
ga; .'

-- 11 sra. Vanda, espô
PB do sr. Luiz Prestini;
- o sr. Alberto bauer,

nesta cidade;
- o sr. Flávio Rubini,

.

nesta cidade;
-- a sra. Frida, espô

. Ba do Br. Fritz Lemke.
:
em Rio da Luz;
- a sra. Ce8arina, es

põsa do sr. Baptista Aral
di;
- a sra. Mirillm, espô
d E K h

- o sr. Leonardo Vidal
da Cunha, em Guaramt
rim'
_: o sr, Egon Hoffmann,

em Rio da Luz;
- a sra. Vva. Adelina

Mann Pietruzza, nesta ci
dade.

Dia 15
- A sra. Zelia, espõsa

do sr. Pedro Bengel;
- a jovem Maria Ma·

dalena WeiHer, em Garl
b Idi;
- a sra. Gertrudes

Braatz, nesta cidade;
- a sra. Maria, eapôsa

do sr Germano dos Sen
tos, em Rio da Luz.

Regls�ro Civil
Aurel Müller Grubba, ('ficial
do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exib ndo os

documentos exigidos pela le,
afim de se habilitarem para

casar-se:

(

Edital de Interdição'Brandenburg.
Ela, brasileira, solteiro

professora, nascida em

Jaraguä do Sul, domioih->
da e residente em Schroe
der, neste Estado. filha
de Osvaldo Steilein e

Paula Fiedler Steilein.

Edital n. 7.718 de 29/1�/71
Mareio Adriano da Olivei-

ra e Helena Sabino

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido em

Indaial, naste Estado, do'
miciliado e residente em

Vila Lenzi, nesta distrito,
filho de Manoel Oiympío
de Oliveira e Carolina
Domingos de Jesus.
Eis, brasileira, solteira,

doméstica, nascida em

IndaiaI. neste Estado, do
miciliada e residente em

Vila Lenst. neste distrito,
filha de João Sabino e

Virgilia Dsohuda de Je
sus.

O Doutor �ilton Cunha. Juiz de Direito da Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cetertna,
Da forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quentos o presente edital virem
ou dele conhecimento uverern e rnrereseer possa. que

por êsie Juizo oram regularm�nte processados oa

euros do pedido' de Inlerdiçio de Geraldo Meier, solteiro,
com 35 anos de idade. t-lho de Atvim Meier e Elsa

Trap Meier, residente à Estrada Garibaldi neste mu

nicfpio e comarca, pur estar sofrendo das faculdades
mentets, sendo requerente seu irmão Wigalldo Meier

lendo srdo, por sentença dêsre Juizo datada de 20 de

julho do c/ano. prolatada pelo signatlirio do presen

te. DECRETADA a interdicão do supra mencíonedo
GERALDO MEIER. em virtude do que serão consi

derados nulos e de nenhum eíeuo lodos os eros,

avenças e convenções que celebrar sem a assistência

do curador nomeado. sr. Wigando Meier. E pera que

chegue ao conhecimento de todos e ninguem possa

alegar ignorância. foi expedido o presente edírel, que
será publicado por ;; vezes no jornal local "Correre

do Povo" e 1 vez no Diário Ohcíel do Estado, e afl
xedo no lugar de costume. Dado e passado nesta

Cidade de Jaraguá do Sul. aos vinte dies do mês de

egôsto do eno de mil novecentos e setenta e um.

Eu, (a) Amadeu Mahlud. escrivão, o subscrevi.
. I,

(a) Miltcn Cunha. luz de Díreíto
Confere com o original: dou fé

Jartlguá do Sul, 20 de agôstc de 1971.
O Escrivão. Amadeu Mahfud

Pinturas Jaraguá Ltda.

Ela, brasileira. solteira,
doméstica, nascida em Ja
raguá do Sul, domicilie
da e residente à Rua Vi
to Rosemberg, nesta ci
dade, filha de Oswaldo
Doege li Erica Vo..Jz Doe·
ga.

Edital n. 7 717 de 29/12/71
Rolf Brandenburg e

Ursula Steilein

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, nascido em

Jaraguã do Sul. domici
Irado e residente à Rua
Joinvills, nesta oida ds, fi
lho de Oarlos Branden
burg e Aoita Baumann

Edital n. 7.719 de 4/1/72
Fridolino Br otzki e

Linda Grossklags
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido em Ja- ,.....----------------------:

raguá do Sul. domiciliado
e residente em Rio Cêrro I,
OBste distrito, filho de
Alfredo Brotski e Aman

da Brotzki.
Ela, brasileira, solteira.

doméarica nascida em

Massaranduba. neste Es
tado, domiciliada e resi
dente em Rio Cêrro I,
oeste distrito, filha de
Guilherme Grossklags e

Berta Gr ossklags,

Edital n. 7 720 de 4/1/72 '------------------.;_---=
Curl Rahn e filha dp Heorique Schulz
I1se Drews B Lili Koepp Schulz.

Elp, brasileiro, solteiro, Edital n. 7722 de 4/1/72
II;l"cador, nascido em' Ja
r1aguáldo Sbl, domiciliado Nilto .Dr.·chsel i:l

I

� residpnte em Rro da Maria Pereira

Luz neste distrito. filho Ele. b"asileiro. solteiro,
de Alfredo Raho e LilI des"nhistH, nascido "m

Spcedemano Raho. Jar�guá do 8uI, domici
Ela. brasileira, solteira, Iiado e resideote à Rua

doméstiba, nascida em Procópio Gomes, npsla

Jaraguã do Sul, domici cidaje. filho de P�ÓI'O
Iiada e residente pm Rio Drechsel e Maria Klein
da Luz neste distrito. DrechseI. Informações com o Sr.

filha de Alfredo Drews Ela, brasileira. SOlteira'j
Kurt HilIbrpcht, Caixa

e Cili Glatz Drews. domé.tica, nascida em Pustal, 7 Uorupá.

/ Janguâ do Sul, domici
Edital n. 7.721 de 4, 1/72 Iiada e .residente à Rua

".... --:
Eoo Mathias e Rio Branco, nesta cidade,

ILaurina Schulz filha de Angelo Pereira
I Campanha de Educação

Ele. brasileiro, solteiro, oi! Marili Fsgundes Pereira. Civlca
lavrador, nascido em Ja· E para que chegue ao GO

raguá do Sul, domicilia nhec,mento de todos mandei
do e residente em Rio pa sar o pr.esente edi'al que
Cärro I, neste distrito, será publicado pela imprensa
f,lho de Oscar Mathias e e em cartório onde sera

Ema Marquart Mathias. .tixajo aurante 15 dias Se

Ela, brasileira, solteira, alguém s(1uber de algum im·

doméstica, nascida em pedim nto acuse·o para os

Jaregul'i do Sul, domici- !t"s legn
.

liada e residente em Rio AUREA MÜLLER GRUSBA
Cärro I, nesle distrito, O leia!

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras, Painéis,
Faixas e Placas

Exportação de Calçados
Mudou Mol para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Formada por !rinla em va firma deverá ler como

prêsas produloras de cal encilrgo. também o acaba
çados. de FrancII, será mento dos calçados, o qUi!
crillda a Unicalf Trade garantirá. ii qualidade uni·

Company, encarrlltllda dos forone dos produtos. �Ies
negócios de calçados no virão de slias fábricÍl5. pa·
eXlerior. As firmas que se ra a que será construfJa
uniram pdrd il SUd criação especlalmenle parll êste
lern um potencilll de pro" fim. em eSlado de semi.

dução calculado em 25 a·cabados.
milhões de dólares porj .A informação
ano. sendo colocada no presidente dI!!
comércio exterior atudl- da Indústria de

SB o sr. rmes uc en mente, apenas a metade de Franca; para o ministro
becher; dêsle número

.f
Pratini de Moraes. (AABe I

- o Sf. Harry Horn
burg, nesta cidade. Exportações de cêrca d'i "Correio do Povo""2 milhões de pares de cal
D1:a 14 çados é o que se espera um Jornal
-o sr. Luiz Maes, de 1972, com val.or de 8 a Serviço do Povo

nesta cidade; milhões de dólares. A no· n

I

Metalúrgica JOÃO WIEST S.A.
'

necessita para oolocação imediata:

a) moças e moços com prátioa em serviços gerais
de escritório;

b) soldadores p/solda oxi·acetilênica.

Os interessados deverão apresentarem·se no escritório,
à Rua Preso Epitácio Pessoa n 2388. I

Vende-se:1
Terreno'

Situado 9 km. do centro
de Corupá, oa E�trada'
Nova COI'upá à São Bt>n·
to. tendo 10 a 12 000 m�.
altitude cerca 800 metros

própria p"ra construção
de C8S8 de veraneio.

partiu do
SIndicato
Calçados

O hasleamento da
Bandeira e o caDlO

do Hino Nacional são
obrigatórios. uma vez

por semana, em .todos
os estabelecimentos
de qualquer gráu de
ensino, públicos ou

particulares.
�-------------

.......... , , 1. =, " , ·· · .. ·'

1
BIDAS MAX WILHELM S.,A. �
-

IIRevendedor da
8

CHOPP I
em Jaraguá do Sul, 11Alto Vale, do Itajaí# e, agora i

tambe'm integrando-se na �I
Grande Florianópolis, �

onde além dos seus produtos revenderá II
CHOPPil

••••••• , ••••••••,
•••••••,�t: •••••• , j ••••••••••••••••••••••..:,�

••• ····�······;,·······:8

sua participação
-

em�Emprêsa gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa·
ção financeira.

-

Situado no centro, em privilegiado ponto
comercial.
Possibilidade de expansão ilimitada.

Excepcional oportunidade para elemento di·
nâmico, com ambição de progredir.

Informações: JARAGUÁ DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

SÓC 10
VENDE

1& "_'A� ar

'RAHMA

AHMA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em. dificuldades o'. ' CPF.ObtençãoSimplificada lFRIDlalDlcR§tas estUlldl�m nMjpósto
"primo" nerte-amerlcane.; . _' ., _

sõbre ,sernços
I

••

Para conseguirem o C�rtao d! Iden.'I�lcaç!l0 Ca Vtsendo a incentivar o estudo e a procura de
- Napoleão L. Teixeira - d.5tra� (CIC) as pess_oas ffslcas,. nao sujeitas a ap�e- soluções pere os rnals importantes problemas com

(Médico Professor na Universidade Federal do Para0') sentsçao d� Declaraçao d! Rendimentos, preenclurao que se defrontam nOSS08 municfpios, o IBAM -

Motins contra a indesejada guerra do Vietnã;
a Declarasao de Info.r�açoes - CP�. _ .

Instiluto Brasileiro de Administração Municipal -

dólar caindo; criminalidade engrevescente: toxíco- na

O novo forDilularl�: l'm_ urna 80 fol�a, �xlge ape iniciará, em 1972, uma série de debates denominada

manias corroendo a estrutura do Pais; violência _sos dados de Identlfl�aça.o .

do 50ntrlbuIDte, rel�· "Semana de Assuntos Municipais".

num crescendo assustador; Poder Negro a mais e
çao .d«;,s dependentes � dlSCflmlßlIçaO_ dos bens petrt Como tema de I Semana de Assuntos Munici

mais Iorte ,}. _ eís alguns dos muitos sintomas momeis. No verso, hil u�a_ exphcaçao detalhada de pais, a reeltzer-se na SUII sede, no Rio de Janeiro,

da enfermidade - grave _ que está minando
como preencher o for,mularlo. . .

no período 'de 17 'a 21 de janeiro de 1972, suá dls

a saúde do "primo" do Norte,
Com esta. medida, a. vigorar no exercl�lo de curldo o impôsto sõbre serviços, cuja legislação bé-

Crimes tremendos, no Vietnã, que fariam ear- 1972, a Secret�rla ca Rec,e!tll .Federal d� mers um sice, sucessivamente modificada pelo govêrno federal,

reseoa eazistas serem considerados alunes de jai'- PIlS�O D_O sennd.o de Iecuttar o
_

cumprrmenro das tem provocado mürneres controvérstae entre as euro

dim-de infância; My Lai ficará como vergonhoso obflgaçoes fiscaiS parll com o Impolto de Renda, ridades fazendárias e as emprêses prestadoras de

marco de quando pode o homem chegar a ser

--I
serviços, principalmente aquelas que atuam em mela

lôbo do homem. Crimes sob o condicionamento R
de um murncípio

neuropático da guerra - interpretação dada; pode ep resen tação O IBAM convida pera êsse concleve, os ôecre-

ser, mall não restituirá à vida centenas de vitimas tários de f'ezende dos munlcíplos de porre médio e

bárbaramente imoladas e, ao que tudo faz crer, Elemento residente em CURITIBA, grande bem como representantes das prtnctpeis . em

sem punição. registrado no CORE do PR. deseja re- prêses prestadoras de serviços, II fim de assistirem

Ao mesmo tempo, o câncer da indisciplina presentar firmas desta cidade naquela às exposições 11 cargo de consagrados especteltetas

solapa o que foi, antanho, um grande exército. CAPITAL à base de comissões. Favor em tributação muntclpel e parnciparem dos debates.

Soldados recusando se a cumprir ordens, recusam di
As eurortdades 'fazendárias municipais que de-

se a seguir para a frente, Desobedecem as

ordenSllrlfiir-se.
ao Sr, A. J. da Silva. selarem comparecer deverão comunicar sua parncipa-

suicida como que indagando: "Por que e para que Caixa Postal, 1398 ção ao IBAM, por telegrama,

seguirmos sendo trucidados nesta guerra sem sen CURITIBA _ PARANÁ
A inscrição será feila na p.óprill sede do IBAM,

tido?" no dia 17 de janeiro, antes do inicio da sessão so-

Um dOI itens do estatuto Blaek Power pros- . . . -� Iene de abertura, que será realizada às 10,00 hs., com

creve qualquer diálogo com os brancos, deixando lo menos, de mllIta:res norte-amerICano, são VICIa a presença tio ôecrerér+o de Finanças da Guanebare.

como único caminbo a violência E a, violência dos. em drogas - .Informe do comando-geral esta Maiores informações poderao ser obtidas dire

prossegue; estatíatica recente conta haver, em dunidense, em Baigon. A droga maia usada é a lamente junto ao IBAM, à Rua Visconde Silve, 157

Nova Iorque, UM CRIME POR MINUTO. Adelin heroína; tanto esta, c?mo a ��co"ha, são facil - Humeué - Rio-GB - tel. 2662152.

qüênela menoril segue em franca ascensäo, e
mente encontradas

.

ali, adquírtdas em qualquer _

são crimes de sangue que preponderam. �arte como se adquírem cigarros, e custando pra-
. .

/ tíeamente o mesmo preço.
U� dos piores, se não o pior problema. é a Repatriados, psra tratamento, ouram-se uns

da toxl�.om�Dlas, o grande camlDh? da deslD�e quantos; muitos, porém, não se libertam da droga,
graçäo. M�IS d.o que a guerra do Vietnã, o raeis Físloe e Moralmente arrasados, incapazes de tra

mo,., a rev;,lta juvenil, l) �S8Ull:tO nesse país -

balhar, carecendo satisfazer' o vicio, criam probls
(os St�tes .), � dr�ga & .crIme, Junto. os dOIS, por mas tremendos para a família, &cabam enveredan.
um motivo. mUlto Iilmpl�s: ná, n���a Cidade, �ente do pelo crime E-a família entregou-os (compelida,
nas �e mll�8re.s d� vl��ados lmha dura, e� "manu militar", desnecessário dizbr) a Tio Sam,
herolD8, os m81l� liners; Para mant�rem o v�CIO para mandá lo para a guerra, cheios de vida, sa
gastam em méd��, 40 .

dolares por dia, ou. se�am dios, sEIm· outroras a chorar. contando os agorall
1. �OO por mês. MIlionárIOS à parte, 08 demaiS, Inu �a juventude, sonhando os amanhãs que sonhlivam

tl.lJzad08 para o tr�b81ho (a heroina provoca �etll' viver. ('!bmo adquirir o tóxico _ tio barato lá,
rlOra�ão progressiva da meDte), acabam camdo carissimo aqui _ salvo roubando, quando não

11;0 crime. As mulheres, enquanto podem..
se �ro.s- matando?

tltuem; os h�mens,. roubam, Cabe aqUl o clichê: Por que esta crUiqa? CriUcar aiisim, por que?
� umH:. tragédia naCIOnal - palavras, recentes, de Vamos responder o porque de8tas linhas, Porque
JOrnah�tll. qu� �studou o .assunto. bum a.migo Dão é. apenas o que lo.uva, elogia, te

VlOte mllhoes, pelo menos, de americanos. ceocomiOIl. "Paites vous desamis à vous censurer"

experimentaram drnglt8, maconha ou herolna. Só - amigos que critiquem na hora exata - lição
�m 1970, a heroina matou, em Nova Iorque, 1.100 Boil�au, seguida por nÓll. Por sermos amigos d'os
Jovens, entre 14 e 18anoll. No Vietnll., 15 por ceoto, pe- EUA.

•
O·CampeãoJackieStewart.

PneusGoodvear.
.

O incrívelTTPP.
'

�-.
�i
.,

{;;
"II

�� ti ���,
"'4, _<:.,_

•.•
/I".� I

Ganhegrátiso incrívelTTPp,
;�t;,"'i'.� l TruqueseTécnicas ParaoPilöto
i ____:::�: ,(euma revisio�e seus pneus).
(. Simples: .

I .Jaqkie stewart venceu o Campeonato
Mundial de Pilotos· de 1971.
Correu tôdas as.provas com

!. (lS seguroll, fortes' e resistentes
pneus Goodyear. •

E,muito contentes com a dupla

1 IND� E COM. BREITHAU�T S.A.
!? tr", wt'�Av.Getulio Vargas,268-Jaraguâ do Sul ,.u& .. �.__ ... '. Ab

1;.,
'-_ _...,..,_

--

'''1 C.OODl'iEAR
. =:�J�2�1tt�,�;,,�n_ I A serviço de sua segurança,

vitórÍa, nós resolvemos entrar
na comemoração.
Dê um pulo até aqui.
Venha conhecer a marca do Campeão.
E o incrivel TTPP. Pneus Goodyear e

TTPP são conosco mesmo.

PÁGINA 3

Decreto-Lei 157 - Pagamentos
Esclarece a Delegacia da Receita Federal em

Joinville (SC) que o recolhimento das importâncias
relativas ao inc6nli'Vo previsto no DL. 157, acba-se

disciplinado pela Instrução Normativa SRF n.O 4-6
de 13-1070 (DOU de 19'1070) que rnigorou a IN

nO 15 de 27,02·70, e poderá Selr, efetuado de duas
maneira·e:

1 - Pagamento Integral alé a data de 'Venci
mento do impôsto, obrigatório, no C8S0 de cota

única e facultativo no CllbO de parcelomento.
2 - PagamenlO Parcial rigorosamente Da

mesma proporção e 'Vencimento das CotBS de impô.
to.

Álerta a mesm'a fonte qUI! a falta de pagamen
to da cota única Oll, no C8BO de parcelamento, de
duas (2) cotas sucessiv8s, implicará na parda do

benefíCio, ou seja, ali parcelas restantes deverão
ser recolhidas, nesses casos, como impô8to .

"

Campanha Nacional de \ Promoçõe
!.' Excelentes resultados colhe II "Campanha N
i cional de Promoções dos Impostos" IIgorll nd filßl
repressiva, Grupos de fiscais federais e estaduais, 'já
visitaram 545 emprêsllS em 57 municípios do Paraná
e Slinta Catarina, levantando débitos fiscais no valor
global de Cr$ 1.531,000,00. relalivos i;t trjbutos fede·

rais, segundo informou a Superintendêncill Regiortal
da Receitll Federat da 9& Região Fiscal. ")

A fiscalização integrada é resultanle dos reced
tes convênios assinados pelo Secretário da Receil�'
Federal e pelas Secretarias da Fazenda do ParanlÍ e

Santll Catarinll,
Nesse trabalho conjullto, já foi troclldo grande

volume de informações e experiêocills, predominando
entre os fiscais uni IImbiellie de cooperação 1Jlútl!a,
franca camllradllgem e elevado padrão profissional,
conforme destacou a Divisão de Fiscalização daquel.
Superintendência.

Donalivos num

10la1 de 30 mi
lhões de marcos
Estugarda

(impressõesl
nos últimos anos qual.

da �lemanha) - A duo o dôbro. Nu mesmo pe

dé�lma cole,. �970/71 da riodo o Auxilio em C.
açao evangélica ,"Pão
Par'! o Mundo" rendeu sos de .CstlÍstrofes da

na República Federal da obra diacônica re.uniu

Alemanha um total de donativos num montaDte

30,3 milhões de marcos, de vários milhõel ele
ou .seja, 300.000 marcos marcos. Também a or-
mais do que no ano pas· .

sado. Desde a primeira ga n i z a. ç ã o católica

ação no ano de 1959/60 "Missrior" reuniu quaD
os donativos desta obra tias avultadas. A maior
de assistência aumenta· parte dêstes· recursol!

ram constantemente. Ern destina-se ao financia
comparação com resul
tados da primeira cam

mento de pwjetos te

panha (1959/60==14 milhõ- desenvolvimentoe.
es de marcos) atingiu se países do TerceiroMundo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

atribuições, RESOLVE;
Designar:
Mário Krutzsch, para responder pela Direção

do. Departamento. da Fazenda Municipal, enquan·
to durar a licença prêmio concedida ao Sr. Erich

Sprung.
Comunique se, Registre se e Publique-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul '30

deldezembro d� 1971.
'

Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal

Instituto Nacional
Previdência Social

Prefeitura
.

Municipal de Jaraguá do Sul.
I

CIRCULAR: - N. SRSC-RSCA-20.002/722j71
.

, REF. LEI N. 5.729 de 08.11.71

PORTARIA N.• 35 REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO .

'
. '-

O Prefeito MUDicipal de Jaraguá do Sul, Bs- SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
Ass, Certiftcado de Regularidade e Situação,

tado de SaDta Oatarina, DO use e exercício de AV' d Inf
-

C R
. I Em decorrência da Lei D.O 5729, de 08.11.71,

suaa atribuições, RESOLVB:
.

ísta a ormaçao omo equer publicada no Diário Oficial da União de 09.11 71,

Deslguar., EgOD Sasse, requer licença pata construir que alterou o § 2.° do artigo 141 da Lei D." 3.807,

.

Olaudíu Winter. para responder pelo expe- muro em calçada, Bento NuDes, requer Iícença de 280860, estão dispenaadoa da apresentação do

diente da Tesouraria Municipal, durante as férias para construir uma casa residencial, Confecções CERTIFICADO DB REGULARLDADE E SITUAÇÃO.

concedídas ao respectivo titular. Lonimar Ltda, requer licença para construir uma a partir de 09.11.71, as emprêzas e, quando fôr o

Comunique se, Registre-se e Publique se. fábrica, Alvaro Schünke, requer licença para cons caso, pessôas a elas equiparadas, para a prática.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 30 truir uma casa residencial. Artnur Cogrossi, requer dos seguintes atos

d. dezembro de 1971. licença para construir uma casa resídencíal, A) - Lícencíamente anual de veiculo, de

Haus Gerhard Mayer, Prefeito Municipal José Leoni, requer licença para demolir sua casa embarcação ou aeronave de q .alquer espécie, das

residencial, Valdemiro WrscheraI. requer vistoria emprêzas em geral e, em especial, as de transpor

e habite se, Eduardo Francisco Wilhelm,' requer te terrestre. f1úvial, maritimo e aereo, assim como

licença pera construir um rancho de madeira, das emprêzas proprietárias de taxís tl de transpor

OIiDo José Nikeluzi, requ-r vistoria e heblte-se, tes coletivos de passageiros, ou de motoristas pro

Gualdino Píva, requer vistoria e habite se, Lau fissionais. trabxlhador-es eutoncmos, perante qual

rentíno Adriano, requer licença para Iszer uma quer repartição publica ou autoridade do serviço

reforma em sua easa resídencial, Vi*1I1 Machado, de trânsito ou de Itscaliaação e contrôle dêsses

requer vistoria e hsbíte se, Mario Jacobi, requer serviços;

reaprovação de plantas B) - Para licenciamento, inscrição ou regis-

_ C E R T I F I QUE _ S E _

tro a�ual, rt.'ferente. ao_ exer�ício de atividade de

empreza ou da protíssão, asstm. como para a re

novação dêsses atos, perante qualquer repartição
ou autoridade;

fi) -. Para a averbação de coastruçäo ou de

incorporação de prédios no Registro de Imóveis;
D) - Para fi transição de quaisquer íustru

mentos no Registro 'de Títulos e Documentos.

Em vísta das alterações procedidas na legis
lação, o Certificlido de Regulal'idade e Situação
deverá ser exigido, tão somente, nos seguintes
ca80S;

A) - Para a concessão àe financiamento, em

prestimos e ajuda financeira, pxra o pagamento
das parcelas uos mesmos, quotas partes e alíquo
tas de imposto ou de subvenções de qualquer etl·

pécís por parte das repartições publica .. , estabe

cimentos de crértito oficiais e seus agêntes finan

ceiros, autarquias, entidades (je economia mista e

emprêzas públicas ou de sérviços públicos;
B) - Para assinatura de convênios, contratos,

ou quaisquer outros instrumentos com repartíções
ou entidades publicas, autarquias, sociedades de

economia mista ou seus agêntes;
C) - Para o arquivamento de quaisquer atos

00 Registro de Comércio, excetueudo-se de;;.t.. e-xi

gência os atos pelos quaís a emprêza substitui to·

talou parcialmente seus gestort�s, desde que não

impliquem em mutação patrimonial;
D) .- Para a participação em concorrências,

tomadas ou coletas de preços ou quai8quer licitil.

ções de beDs ou destinadas a cODtratação de ser

viços e obras.
Quaisquer dúvidas a respeito das presentes

instruções, serão dirimidas pela Goordenação de

Arrecadação, pelas Agência!! ou pelo Representan
te do INPS.

Estado de Santa Catarina

PORTARIA N: 36

Oonetrução, Reconstruções, Reformas;
Cal(}adas, etc.

Havidos Durante iii Exercíoio de 1971.

1971 -- Zona Urbana

Muros,

João Bíron, requer certidão de quitação dos

impostos, Edgar Barg, requer urna certidão se o

requerente pagou impostos s/Indust'ias e Profis

sões e Alv,lrá de Licença e Localização, Luiz

Darlos Ristow, requer por certidão se o mesmo é

ou não devedor a Fazenda Municipal. Rodolpho
Francisco Hufeuüssler e Karín Duwe Huíenüesler,

requer por certidão se 08 mesmos são ou não

devedores a Fazenda Municipal, Henrique Wolf,
requer certidão das firmas Posto Wolf, Irmãos

Wolf, Construtora Ewokra Ltda e Imobiliária

Marwo, Walmor Pereira de Lima e Carmen F. L.

P de Lima, requer por certidão -que não são de-

vedores a Fazenda Municipal, Construtora Jara

guá Ltda, requer por certidão se é devedora a

Fazenda Municipal, José Bahia e Olinda Bahia,
67 requer por certidão que não possuem casa pro.

pria, Rolli Bruch e Joanira H. Bruch. re uer por
certidão a prova de quitação junto a Fazenda

Municipal, Osório Klein e Silvia de Góis Klein, re

quer por certidão se são ou Dão possuidores de

casa própria.
.

Construções em 1971

COD!trução de cllas de madeira
Conshução de 08S811 de aivenária

--CONCEDA-SE

RaiDer A. Wiele
Reprt!sentante do INPS

Relarôrío do Departamento de Serviços Gerais
e Obras Públicas,

Divisão de Obras

Constr.uções de casae Residenciais de Madeira

Oonatruçõaa de easas Residenciais de Alve
näria
Construções de casas mistas

175
2

TOTAL 244

Diversos

Constru,ões de Muros e Calçadas
Oonatruçõas de Ranehos .

Reformas
Construções de Aumentos.
D61molições e Reconstruções
Reaprov8çõss de PlaDtas para Caixa EcoDo
mica Federal
Demolições
(jJolocação de Plaou de .Propaganda
AliDhamentos Diversos
�ebaixamentos de meio-fio
CQnstr. de ranchos oom têrmoB de compro
mIsso

LOCalização e Vistoria de oiroo

Oo�.trução de oancha de booha

Co.nstrução de Pisoina

99
'

-- A V E R BA· 'S E
78 • Ind. Plastowood do Brasil de RolaDdo Germa

�t no Janssen, requer baixa s/impostos, Pauli! Scbulz;

15 tendo I'IDcerrado luas atividades como costureira

autonômo, requer baixa, IDd. e Com W. Waege

S/A, tendo eDcerrado suas atividades na casa co

lÍlercial sito à Estrada Rio da Luz 1, requer baixa,
bem como certidão da baixa.

Vistoria e habite·SI

.10
13
9
7 --DEFERIDO-

4 ffi Claudio Nestor Zacko, requer licença para

3
�oD8truir um mausoléo, Sebastião KDiss, requer

1 liceDça para cODstruir um mausoléo.

1
1

TOTAL 366
TOTAL 290

-AUTENTIQUE-SE

20
5

TOTAL 25

Construção de ranchos TOTAL 4

Total Geral de Alvarãs Fornecidos 929

AliDhamentoll forneQidos para cODstruções e'
para a rede de água do SAMAE 341
Vistorias Técnioa

.

, 123

J
Laudelino JUDktlll, tendo encerrado suaI! ati-

ar811'ul do Sul, 3 de janeiro de 1971 vidadell com o ramo de fábrica de aguardeDte,
Antonio J. Radtke � Ena. da di.iaão ,!ólolicita o cancelamento de impostlls.

Rolalild Leopoldo Germano JaD8sen. requer
A.lvará de licença, Victório Neumann, requer li

cença para estabelecer se com ú ramo de bar e

mercearia, bem como o respectivo Alvará de Li

cença,

Zona Rural

João Bockor, reque:- autenticação do Iivrode

registro de l!erviço8, Gerhard Schaffer, requer

autenticação dos livros d� registro de Serviços.
Atenção

Se Você estiver ioieressado em adquirir uma
bela e graDde propriedade, procure maiores in

forQ1ilçÕes na LOJA LEONEL, à Rua Ma. Flo

riaDo Peixoto, 103 - Jarõguã do Sul.

Preço a combinar.

--COMO REQUER-

-CANCELA-SE--
JohaDDes Breuel, teDdo eDcerrado suas ativi

dades, requer baixa, bem como solicita uma cer·

tidão Degativa, Lauro Schmitz, tendo encerrado

Buas atividades requer baixa.

Jafllguá do Sul, 4 de j'l.Deiro de 1972
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Govêrno Mundial nas Movimento Democrático
MãosdoPríncipedaPaz Edital de Convocação da Convenção Municipal Um bloqueio numa rodovía. ou via pübltca,

E D I T A L pneu furado ou então uma pane qualquer. podem
Acolheria de bom grado um go,êrno mundial resultar em sérios acidentes envolvendo vefculol

que pudesse solucionar os problemas cruseiante« Convenção Municipal do Movimento Demoerä- em tráfego normal, cujos motoristas são apanhs-

da humanidade em toda a terra e trazer paz dura- tico Brasileiro do Munieípio de Oorupä, Estado de dos de surprêsa e sem tempo para frear ou des

doura e seguranoa genuína? Há qualquer motivo Santa Catarina. viar seu veículo. Como m"dida de segurança,

para esperar tal govêmo? Por que os homens não O Prasidenta da Comissão Executiva do Dite- procurando evitar que tais problemas ocorram. a

produziram um govêrno mundial, nem a Liga das t6rio Municipal do MovimeJ1to Democrático Brasilai Robert Bosch do Brastl colocou à venda, nas

Nações, nem as Nações Unidas. tem sido govi.rno ro, na forma da lei, convoca OI Senhores filiados lojas especíalizadas em autopeças, o acessório que

mundiais? Por que não? Porque assim como o ao partido até o dia 16 de novembro de 1971. para é chamado sinal de advertência. 'I'rstase de uma

mêdo aproxi�a os homens a um govêrno_ mundial, a CONVENÇÃO MUNICIPAL, a realizar-se no día chave que faz emitir. interm.itent�m!mte uma. luz
também o medo. os faz recuar de r!,nunClar ao po

116
de janeiro do corrente ano de 1972, à Rua Pe. conjugada IlOS pisca piscas dlll.nteIros e trazetros,

der que t.ornarIa tal govêno p08s�vel. Poderá ter Vicente, n.O 91 às 9 horas da manhã, nesta cidade, chamando a atenção dos motoristas em tráfego:
plena cnnfiauça num governo mundial chefiado por para as deliberações da seguinte

. Sentindo qu« seu veiculo se tornou �ilblta-

Cristo Jesus, ao ponto de tornar êstll, e não qual ORDEM DO DIA mente um obstáculo 80 trânsito, o motorista íme-

quer govêrno poiítioo doe homens, sua única espe a) eleíção dos membros e dos suplentes do diatamente aciona o 'botão do aparelho instalado

rança? Certamente não poderá ter essa confiança a Diret6rio Munioipal· no painel e todos os pisca-ptseaa entram símultâ

menos que aprenda algo sõbre Jesus e leia o r�- b) escolha do Delell'ado e do seu suplente, à neamente em funcionamento dando o .alerta.
gistro de sua tida, tie seus atos, a menos que sal- Convenção Regional. Antes que o veiculo pare, os out/ os motorístaa à

b' qual foi o efe!to de lIeas ensinos s�bre os ou· Oorupâ, OS de [aueiro de 1972. sua frente ou atrás já tomam conhecimento da

tros e que espécie de _pe�soall produziu entre os [ass.) Narcilo Nogacz, Presidente anormalidade
.

. .

que se tornaram seus discípuloa. Comissão Executiva M D B O sinal de advertência Boseh é de fáCil IOS-

talaçäo, servindo para qualquer tipo de veículo,
de 6 ou 12 volts.

��a Aliança Renovadora Nacional - (ARENA)
Município de Iaraguä do Sul

O Prestdeme da Comissão Execeuva do Dire-

Processamentos perante quaisquer Mi. rõrto Municlpel da Alillnça Renovlldora Nectcnal

(ARENA), na forma da Lei, convoca os senhores fi-

em geral. líados ao ParJldo até. o díe It de Novembro de 1971.,

C para a CONVENÇAO MUNICIPAL, Cl realizar se ne

Escritório eDtral: dia 16 de len. de 1972, na sala da Blbliotéca Munterpel
Avenida Franklin Roosevelt, 23.- Grupo 303 "Rui ßerbose", proprto locado pela Preteuure Muni

e (Fone: &2-1894) cipal, às nove (9) horas da manhã, pare as delibera-

( Z C - 39 ções da seguíme
Atualmente mais d. um milhão 8 meio de

�iO
de Janeiro

�
Ordem do Dia

testemunhas de Jeová advogam publicamente o

�
_�ta�:_d������___

10) Eleição dos Membros Efetivos c dos ôa-

!!,ovêrno mundial nas mãos do Príncipe da Pas.em
���'""'��

plentes do Direrórto Muníctpel;
207 terras (países, ilhas dos sete mares e protato- 2.°) F.leição dos Delegados e d,os Suplentes à

rad os), as pesaoas de tôdas 8S raças. oôr e nscío- � A)l II)) II)) TIlillt II)) CODvenção RegioDól do Parlido.
•

lIalidade. ASllocie se oom 8S huitemunhas de Jeo,á .8lTI\Ien� TI\IatfcaL @ li !1.caL lota Imporlante: O fililldo deverá comparecer a

pm sua aS8emhláia de distrito "Nome Divino", na 1V 1V
.

Convenção Mun.icipal munido do respeclivo Tllulo

cidade de Blumenau, nos dias 12 a 16 de JaDeiro rlflllOltf"JI dJl 1flfl,mp' de Eleitor.

pr6ximo e aprenda o que aprelBnta o fUluro im"- I&IlJI !1. ((li. caL llllJl � Opr/Jaraguá do Sul, em 20 de dezembro de 1971
diato para tôda a humanidBde. Estes conhecimen-
tos sbfão manifestos quando o orador, or. Henrique Bonn ([mpressões d II Federal da Alemanha o Oc!acilio Pedro Ramos, Presidente

Seiber...; -graduäHo nlt Ii:-sêdla de GIlElao em Nova AlemaAlla) - O Direlor Minislro El'Il declarou· o---------o-------�-=.

Iorque II I'epresentante esp�oilil da Sociedade Torre Geral da FAO, Addecke "Não nos podemos dllr a� 11---------
--------

II
de Vigia, sp. es,"nlar a pflncip�1 p.lestra do concla Boerma, e o Ministro da luxo da esqUizofrenia de II II
'e, iutltulada "Quando Tôdas ali N3çõés EntraremAlimenli'lção, AgriCUI,uravPeozrummal.olaredsoePxroceddu:nir,ecsadaerIEscrl"tO'rl"OJUr"'ldl"COCnnta"'bl"'1Iem Choque com Deus", domingo, dia 16 de janeiro. e SJlvicultura da !lepúbli-, U II
às 17, 00 h"oras. O programa está cheio de coiSas ca Federal. Josef Erll..'ad por outro ver II fome II

de maio!" intesêss8 de Iodos que desPj,m Hgradar vogaram uma intensifiza fome no mundo aumentan II II
a Deus. Deilde ,I) primeiro dia haverá discursos e ção do trabéllho da Orga· do." O Diretor Geral da II Max Rob�rto Bornholdt "
demonstraçõps, práticos e edificantes para adultos n;"zação de Ahmentllção e FAO pronunciou·se a favor II II
e jovenR, inclus.iv,. drAmas pollerasos de evento� Agricultura daa Nações de mais algumas t<!refas

II L' H
. d S'l

.

bíblioos e seu significado para n611 hoje. Esteja Unida&. Ne final da visita prioritárias dil sua orgi?_·' II
UlZ enrlque a 1 velra "

presente II seja bem-vindo. . de Boermil à República nização. Apontou que alé A D V O GA DOS ti
1980 só nos palses em II . �r---.c!l������������ desenvolvimento 8e terá II Ul]j))tfl\ ]j))tfl\lMfUt�Jtr tfl\� �r fj lD:> tr fj �

IIde criar cêrca de 550 mi· II 1l IIJI \UI..!.Vllll..!.�\llrIlJl� "$ .ß\1&.\llrBl/i,))
.

A LUG A S E
lhões de nqvos lugares.de II II, • t trabalho para desla man�i II

Contador II} � ra combater ii miséria

� t Boerma designou de ab- II R
.

t d F' IPI ,D.? � solutamente necessário que II egls ro e umas
.

r
Um armazém sitö à Rua Expedicionário

i
se combinem fornecimen Ii E F r R d n \

tos de gêneros alimentlcios II scdtas iscais mp. en a

rGumercindo da Silva, 83. ag Terceiro Mundo, com

� 't medidas in.friJ-estruturais II Contabilidade rCM
} � nos respeCllVOS pafses." II

r .

. Tratar no local, ou na

i
Existiria uma viDculaçlio II D f F" INPS n

Cl M
lógica eOlre a polílica agrá II e esas IscaiS ß.

imax agazine riil e o Au�flio ao Desen
II IL �

, � volvimento. Segundo indio
II

FGTS
cou o Ministro Erl�, a

������������ ::> República Federal contri- II A M· I D odo O 210 II
bui para a luta contra a II v.· a. e· r, II

-II fome com mais de 140 II . U
milhões de OOllrcos. Nesse 0=========0=========.
total está incluida a con·

tribuição para a FAO de

10,8 milhões de marcos,
de 48 milhões para o Fun·
do de Desenvolvimento
das Nações Unidas, 12
milhõ�s de marcos de sub
sfdios ao Programa de

Alimentação das Nações
Unidas e 61 milhões de
marcos como parlicipaçiio

I
Residência: Dr. Nereu Ramo!!, 419

alemã na prestação de COlRUPA - 8A:NlrA CA:I'AH.INA

serviços da Comunidade .

.

Econômica Européia péua
-

�---«I_'"
---:-

.

o Programa Mundial da� �
Alimentação. } Dr. Reinoldo MUP81"8 1,

I II ADVOGAD!JL_ i
Esoritório ao· lado d� Prefeitura i
�_:u�

ADVOGADO nos fÔr08 de

SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
Janeiro - Brasília.

Justiça, imparcialidade e sabedoria - quão
desejáveis como qualidades dum go.ernllnte: Cristo
Jesus alsociava-se taato com os ríeos esmo com

OS pobres, e negou-se a mostrar favoriti�lJIo para
com alguém. Sua mensagem era a mesma para
todOI.

O reseueitado- e glorificado Jesus Crislo já
recebeu tôda autoridade no céu e na terra. Sua
regência H8.I1 firmemente estabelecida e sustentada

"por maie da Justiça e Juízo", para sempre. Em
bora Cristo Jesus B�ja "Pai Eterno" e "Deus Pode
rosa", ê:e não obrigari a ninguém a viver lob o

seu govêrno mundial. Mas tampouco perml:lra,.qut
na terra vi", alguém que realmente não 11m" I!�U

Pai, Jeová Deus, Dem ame seu pröximo.

Jôgo
Satisfaça seu

o u P I o!
desejo de possuir um

FUSCÃO 1500
E, ao mesmo tempo, de aplicar. seu

dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!

Participe da a.a Série do

CONSÓRCIO JARAGUA VEtCULOS
CR$ 160,00 MENSAISII

Brasileiro Sinal d e a�Yertân r'cia B os cb

de ConvocaçãoEdital

Dr. Francisco Antonio Piccione I,
M:�lD1j[CO "'" C.lIIiIt.�_ 1'7:

(O.P.F.) N.o 004364379

Cirurgia e ClhJlea de Adulto. e CriançHI
•
Partos - Doenças de SenhoraB

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ

VENDE-SE
Uma biciclelll escolar,

marcei Prosdócimo, raios
!noxldáveis, em perfeilo
eSlódo
Tratar nesla Redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO Lili - JARAODA' DO SUL (UNTA CATARINA) S'8ADO, 8 DB JANBIRO DB 1972 _ N,02.665 quer melhorar

I �
Ao

08 engarrefsdorea de águ8s de Lindóia viu

e Imposto de Renda paralisar suas alividade8 para corrigir a8 falha.

Ir tflt n lUllID t]l Li1 tflt ln" IflIIID �
- causadoras da c0':ltamiJ:�ação. A Secretaria da Saú-

IL lU' 11 <OI. � lU' lU' UI "
de e 08 empresänos divulgaram ontem nota coa-

Pe F
r • ju.nta �ue esclarece: "I t: As Indústrias de águal

SSOa IS Ica - mmerais manterão paralísadaa suas atividar:lel de

O
-

d N t 1
produção, para que possam cumprir a8 recomen

r a ç a o e a a
I Cd.

dações do Código Sanitário do Estado e do Códi·

Amado Jesus, na excelsa lBánjedoura que Te urso eMonitores go de Agues do Ministério de Minas e Energia; 2

esconde a glória sublime, ouve a nossa oração!
'

- A Secretaria da Saúde, a Secretaria de Obras,

Ajuda nOR a procurar a simplicidade que O Chefe do Põsto da Receita Federal de Ja-
através do Cetesb, e li Secretaria de Cultura, Es-

nos reúne ao Teu amor .. ,

'
porres e Turismo, btravés do Fumest, darão tôd.

Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos
raguã do Sul nisa 80B íntereesadoe qus listão a colaboração técnica necessária, por intermédio

buscando em Ti a rôrça para sermos em Teu no: abertaa naquela Rflpartição 8S inscríçõee para o de engenheiros, médíeos e analistas, para orientar

me, irmãos uns dos outros;
, OURSO DE MONITORES - I. R. P. F. para o e supervíaíonar os trabalhos eorr .. tivos das falha!!

Mestre do Eterno Bem sustenta as nossas
exercício de 1.972, responsáveis pela contaminação verificada durante

alma.s a
.

fim de que a alegria de servir e ajudar Os inleressados resideutss nOB municípios de
O processo iadustríal; 3 - O' Govê�no do Es.tado,

nos ilumine a senda não somente na luz do Teu Guaramlrím, Masaaranduba, Oorupâ e Sohroeder
atravéB das menclouadas Secretartes, realIzar'

Santo Natal e em todos Oil días, poderão inscrever, se nos NAOFs loeaís.
cursos para os empregados das engarratadorae,

Senhor; no silêncio dêste dia que termina
com o propósito de, pela educação sanitária, tns

vimos pedir Te a paz, a sabedoria a fôrça.
' truir os manipuladores, conscientizando os sôbre

Queremos olhar o mundo com �s olhos -eheíus
as implicações de sua atividade profissional �4 -

de amor; sermos pacientes sermos compreensi- Gen te e' Not' c
. A Secretaria da Saúde, à, medida em que se forem

vos, manses e prudentes, v�r, além das aparências' I I a obtendo o� resultados laboratoeiaís do Instituto Adol-

humanas, Teus filbos como Tu mesmo OB vês e
to Lutz, lIberará as partidas não contaminadas e

a.sim não ser senão � bem em cada um,
. Em Par is, a comemo- embaixador da •.\uslria na

I
inutilizerä, como já vem fazendo, as que estive-

Senhor, cerra nOS808 ouvidos a tôda calúnia r&Qão dos vinle anos de ONU.,. A soprano bra· rem. poluídas, assegurando, asstm, a renda ao con

guarda a nossa língua de tôda maldade. Que s6 carreira ar tía.íca da fa- sileiro Maria Apáreoida sumídor de um produto em perfeitas oondíções

de bênçãos se encha o nOS80 espírito. moseatríz Brigite Bardot, recebeu das mãos do de p�reza; 5 - É oportuno ressaltar que as emer

Que nós sejamos tão bondosos e alegres que
com o filme "boulevard consul geral da Suécia, g�nCla� (nas.centes) _de tôdas as fontes das estâncíaa

todos quantos ae achegarem a nós síutam a Tua Ou Rhum", de Roherto Guste e Forssius, o troféu hld!ommerals de Líndôla e Águas de Lindóia não

presenca
. Enrico .. Do ministro Del' "Primavera ria Suécia", estão contllmina�as; tornando-se posstveí, através

Bevestenoa de Tua graça, Senhor e que
fim Nelo. a afirmação que eonesdido por um júri das recomendações apontadas suprimir, em curto

_no decurso dêste -dís e de todo o ano ";ôvo qu� o Produto Interno Bruto de artistas franceses, e à espaço de tempo, os fatores poluentes que incidem

se aproxima, nós nio Te ofendamos s Te revele- "stá orescpndo... Um solenidade estiveram pre
no decorrer das erepas de tndustrtelrzeçâo: 6 - As

mos a todos «usu íaoo torna o lugar senies o embaixador condições senuértas das estâncias são excelentes.

(Prees proferida.' pelo CL Baumer na Assem- de Uthat, no posto de brasileiro em Paris, gane- não havendo quaisquer restrtções ptlra o lurismo;

bléia do Natal) secretárto-geral da 0,.- ral Lyra Tavares e o
7 - A Secrererie da Saúde esclarece, pere trenquilt

Ilsnização das NAções / oonsul-geral
do Brasil zar II população, que esté submetendo à riforos.

UnidaA: é Kurl Waldheim, Helio Bacrabololo.(AABe) vigilâncill e conirôle leboreronal tödes as ágUda

Associação deM éd icoS Defesa da costa do m.rr do
;�.��:: �";��;:',�!';.':." d�·����:�,�:I�.e·"'O. tendo

Ve t e r i n á r i o S Norte contra tcmlPc§tadles
,

Kiel (Impressões da Alemanha) - O mllior di-

No dia 8 de novembro cisco do Sul; Dr. José que dll Europa deve proleger eXlensas reg ões junlo
de 1971, fundou-se na ci- Eliludio Dellagiuslina, de ao Mar do Norle conlra a fúria do mar, Denlro do

dade caillrinense de Mafra, Joinville; Dr, Dornelles quadro de um plano geral de proleção cosreira, pro

II Associação dos M�dicos Oerloff, de Pllpanduva, co. jelado para quinu IInos e que requererá inveSlimenlos

Velerinários do Norle de mo Vice-Presidenle; Dr. no monlanle de 1,000 milhões de marcos, esriÍ em

San I a Calarinll-AMVE-, Ernrsto Dias da Silva, de conslrução na Foz do Eider um dique de quase 4 km de com

NOSC. A nova enlidadr Mafra, como Tesoureiro; primrnlo e 8.80 melros de allura Um dos elemenros

classisla lem os seguinles Dr, João Romário Carvél- essenciais do dique é uma barragem com cinco aber ..

só,::ios fundadores, com II lho,. de Mafra, corr.o Pre" luras, cllda qual de 40 melros de Idrgura e uma

respecliva direloria: Dr. sidenle; Dr. Claudinei ,escluM para II navoegação, A vasla obra assenla so�

Edson Franco Nunes, de MBrlins, de Mafra, como Dre eSlllcas de cimenlO armado. Aproveila se a coroa

Jarlguá do Sul; Dr. Mlln· Secrelário; Dr. José Leo do diqUe para a conslrução de uma eSlraOa 'moderna,
suelo Orando, de Ouara· nidas Wagner, de São de eXlraordinária imporliincia para os IransporIes e

mirim; Dr. Pedro Edil As Benlo do Sul' e Dr. Oscar as comunicaçõ�s na região Não lem par no mundo

sumpção, de siÍo Fran· Emflio Pe ...h,de CaDoinhas. i)
a solução adaplada na ponle de suporle da

barragem, de 230 m..elros de comprimenlo, à qual se

deu a forma de um túnel pelo qual se conduziu a

eslrada. Prolegidas pelo dIque formam se: novas

praias. A albufeira proporCiODII excelentes oportuni
dades para lod0S os desportos aquálicos.

O Rotary Clube de Ja
raguá 00 Sul, em dezem
brQ último, entregou
1100 pacotes a crianças
póbres, proporcionando
aos mesmos um natal
mai8 aWteno, Os recur-

sos foram obtidos com o

patrocínio de apresenta
ções de teatros e cinema,
coleta e contribuição de
comércio, indústria e

pr! fiss!unais de Jaraguá
do �ul.

Para a Argentina

Petrobrás Inaugura Pôsto

Uma lista dos produtos que poderão ser ex'

portados para a ArgeOlina, oom isenção da sobr'e
laxa de 15 por oe'nto imposto pelo govêi'no argeB
tino, foi divulgada pela Câmara de Comércio Ar

gentillA' Brasil, no Rio de Janeiro.
Entre êles oonstam produlos siderúrgicos, sen

do êsles os que mais são imporlados p�lo mercado
argentino, Além dos produtos siderúrgicos, incluem
se os minerais melalúrgioos, piritas de f<lrro los:a

das, função em brulo, p6 de f�rro ou aoo, molo res

à explosão, rolamentos, geradores. máquinas' e mo

lores hidriulic08. fornos industrilis, apHelhos e

peças parll circuilos elétricos. A sel"ção dos produ
los, realiz�da palo Govêrno da Argentina, b .S60U

se em bens de oapital. P!l[alda à essa relação. foi

<livulgada uma outra, que seleciona as emp' ô,8a

que lambém poderão utilizar-se da isenção, cla�8i
f cida. por calego"ia de ser,iços: 8S indústrias quí'
mlc�s de base ou de pelroquílÍlic", eslaleiros in

dustriais de cobre e alumínio, de pxplosiv08, armai
e munições, e' eneri'ia elélrica, (AAB�)

Dia 5 do corrente foi guindo-pe a palavra do

�n��f��r:oo ;;:tt� dO!dÔ�e Vioe Prefeilo, que falou Cerveja e leite à O DNER quer s
.," V:- d t'

1I01lna da Pelrobrh. A �:r�::de ��:;;�e��::n: frente das bebidas
emlnarlO e lagens. � es u-

IImpr�8a Cizeski & Fruo vis�loção dos !l0vas insla
Bonn (Impressões da boas estradas dos para CooperativIstas

tU080 Ltda. enlregou ao lsçoes se g u I U B e uma Alemanha) - No ano

público um bem montado chopadamuilo conoorrida. passado gaslaram' se na Brasilel"ros na A 1 e m. a nha
pôsto d8 gasolina, na Mal, R 'bi' F d I O Departamenlo Nacio·

DA construção do nôslo epu Ica e e r a da

a:oá��rr�au�uU:�t�:O:��o esleve à cargo da Cons' Alemanha para bebidas �:�:� ��N�� �8Ir!�- A Fundação Friedrich Naumann da Ale-

. trutora e Imobl'II''<rl'8 IM.
cerca de 34300 milhões m'anha ]'untamente com a organl'z'aça-o d C

rldades e povo em gpra). .. d' E" feriu hã Uni mê8 a firmas '
as 00-

C COL Ltda. e a responea
e marcos. m primeIro ti' B '1' (OCB) áS'

eroa das 19,30 hs. O Rev. lug l' t f' particulares especializa· pera vas rasl eiras ,promover emlOá-

P V biliOade ,profissional do
ar na IS 1\ rgura a .

e. igério - Elemar cerv!'ja com 12 000 milhões das os serviços de con nos e viagens de estudos à Alemanha para coo-

Scheid procedeu à benção Eng, Celso Anlonio Hen- de m�roos, seguida pelo ser'8ção dos principais perativis�as brasileiros.

das nOf8S instalações, se ning, leite com 5600 milhões rodo,iaB do País, e agora Essa promoção será realizada todos os anos,
de m a r c os, 008 quais

vai atrilluir !lOS Estados

3800 de leile de beber, a responsabilidade pelas em grupos de 25 a 30 bolsistas, que deverão

O S6 mais Abaixo figuram estrad'as federais de me possuir ourso superior ,completo e idade entre

U r o bebidas alc061ioas, café e
nor importância, num es 25 a 50 anos. A data para o primeiro grupo

égua mineral quema de deSCeDlr"lizs' será oportunamente marcada, tendo em vista

Dia 29 ,?e dezembro de I ram seus filhos _; Paulina
\ ção que visa à melhoria d d

-

d
. ,.

1971, .enfloaram· se 3S Pedri, casada com o Ve- 2:1 CiIIIDOllnhll dll CH' f'II�C
do sislema rodovhlrio na

que epen era e resposta a um questlonano

bõdas de ouro do distinlo reador Afonso Franzner' '.u U U Uu Uu nu cional que os interessados deverão preencher, sôbre as

08881 Ànlônio Pedri e Mar PaulinlII Pedri, funcionã' Dia 3 do corrente iniciou. :-
modalidades e sugestões, a fim de que o semi-

ta Scholz Pedri. N a qua rio estaduR!. casado com se a 2.a CampóOha da I
náno não seja feito tlnilateralmente_

Ii�ade de .f�noioDário pú Julieta Ambrosi; Alice ÇAFASC _ Combale à Campanha de Educa;ão
bhco mUDlClpal ap�len�a Pedri, casada com .Jo,é Féb_re �flosa, devendo a I Civlca

,
do, o sr. Antemo r edn e Rocha; Angelo Pedrl, Co- vaclnaçao dllng;r cêrca de

'

O hasleamento dd �T t]l1}dJI TI, Li1 � trrn° dJlll1ltr'dJI lThlfi\lk.rp
aua uumerosa família é sadocomEde1traud Hoff /18000 cabeças, O Dr Bandeira e o canlo n<Ol.�(Qll! llli<Ol. IL (Ql �<OI. 1[ilJIlLV \,\.f
largamenle relaCionada mann; Angelina, Pedri, Edson Franco Nunes infor. do Hino Nacional são

o '

nesla. Cidade. Embora não casada com Alfeu Pelars; mou à nossa reporlagem obrigatórios, unia vez

festeJassem a grats efe.- Cecília Padri, oas"da com que 'a segunda campnnha
_

d
por semana, em Iodos

men e, �arenles e aml- João Papp e Nestor Pe devevá alcançar o sucesso os eSlabelecimentos

'08 (aUOlram s.e fraterna dri, cllsildo com Lou' des da primeira, para lan () de qualquer grau de
mente e cumprimentaram Beletti. Ao casdl d .. ouro. so)iclrando a colaboração ,ensino, públiCOS ou

o casa.l de ouro, Para 08 os cu m p r i m e n tos do dos Inleressddos e da·� parliculares.
cumprimentos comparec�- "Correio cio 'Povo". àUloridades.

'
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