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o Fechameni? U'm nôvo apêloda Estcdísfiec A Irave_sia da. Eslrada dímentos com o Chefe da dade eBfeitada. InúmeriJS
.

. ." de Ferro, ne Mal. Deodoro Estação, sr. Ernesto Silva, vêzes tem-se notado pes
Em edição amerlor noliciamos o Mafra e Pôrto União, ficando de fóre da Fonseca, osrenteve uma o problema foi etecedo, sôas passerern pela f1orei

fechamento da Agência Municipal de inclusive, o progreaslera município de apresentação nada eloij'ilí dando um aspecto. mele �a e arrancar as flô!�s e

Estatfstica, fálO, aliás. lembrado pelo Cenolnhas. jardguá do Sul, por fôrça vel, Desd� �.911 que os c?:Jd1zente com a prlncípal mudes para Iranspl.anta las

Dr. Mário Tavares, numa dos reuniões dessa orientação, não passaria. à São

I
home�s públícoa ':. II po- via urbana. Nes flore.lras, I em sua s

proprl.edllde�.de um clube de serviço. Resultou, então,
. Ben lo do Sul, como noticiamos e aim pulaçao passa sobre os plantaram se esééctmes Formern se, daf. verdeder

. o nosso arlilo. E com êle o Agente à loínvtlle. .

.

'

trilhos d<;l veterana ferrovia, vegetais que dão um ce- ras oáSiS nas floreiras, que
Abflio dos Anjos Soares. Vinha dtzer E. como é bom prevenir do que sem q�e,alª"uém lembresse lorida especial à passagem en!ei�m e des I o � m. oa
que a Agêncill ainda não fechara. Es- remediar, demos o nosso elerme, Como o enfeite desse recanto da de nível. Numa. delas os obíenvos di! muníclpelíde
tava fechada com a sua idll'à lolavílle, seria de esperar, surtiu o deseiedo etel- cidade. Na atual edmínls- operários da Prefeitura de. Faz-se dequí um vee

Pllrtl ajudar nos rrebelhoa que lá SI lo. O Rotary Club de jllraguá do Sul, Iração, depots dos euren pt..antörllm IIS chamadl!s mente �pêlo a IÔ�OS pare
realizam. Entretanto, informava que, já enviou memortel, solicitando a recon flores das 11. horas. FIo, que deixem as Oores em

com a reformulação da autarquia, algo stdereção de QUIllquer idéia em anda- �-""""""""""""""""""""""""I
res multicoloridas enfeitam paz. Arrancadas, elils re

estava acontecendo. Serill do Delegado menro. A Câmara de Vereadores tam- •
a floreira, Tôdos admir-am rão menos de uma hora

Regionê!1 a iniciativa de reformular as bem já se manifestou?OutrÍls entidades 7 de fevereiro . o bom gôsto da munter- pare murchar. Detxando-ss

'agências que agora passariam II deno- devem seguir o exe.mPlo, batalhando í � p_lIlid�de. plantando
..
flôr!s nas flor�ira�, elas servirão

mtnar-se de núcleos. E entre os novos pela manutenção do núcleo em nossa � •
� , • � rao Simples. de efeito fao de lIdmlfjsç��. P'II r a os

núcleos não eslava li de Jaraij'uá do c�<lade, posstvelmente com jurisdição '1 Ola do Grafleo t dest.acado. Como em t?da passan__res dlan,os. Por fa,
Sill. Sujeito, pois, II desaparecer, Mes- .sôbre os municípios que formam o Cidade; aperecem . aqueles vor, nao destrüe O que e

mo com .s preocupllções do Agenle de Vale lila Itapocú. . , .............. �_ 'qu .. não ..podem vêr ii c.i de tõdos!

'JoJn,,:iJI�, sr, Mail, e o di_!trib,uidof. a�.,,,., Gonfa-se, 1I1!�lro",mats; Ifm��l:tiaó�lcr �.\ ",... "
"

, , t ,

.J:!uchdes �ecco. Serra, �im, reformulada da Agenoiá Munlclpal· de Ssttltfstica, .. I

II de lolnvllle, com jurisdi�ão sôbre que um dia emànheceu com II portll ,I'zadur/a' Buthes Mo'liaIelnvllle, Arllquari, S. Francisco do Sul, cerrada. Só então, vorremoe .11 10mer

Gllruvl, Barra Velha, SchrQeder, Gua- conhecimenlo de que 41111 lIinda existe.
ramirÍln e II nossll jllrllgulÍ do Sul. O Que possui valôr e Irelbalha em Iilên
núcleo de São.. Benlo do Sul, abrange· cio, medindo o nosso desenvolvimenlo.
ril I séde, Campo Alegre, Corupá e Precisou lech·ar, se um·a parla, para que
Rio Negrinho. Além dos núcleos men· abrissemos os olhos E se o esforço
cionadol. seriam criados, ainda os die fór conjugado, a Agêncill permanecerá.

Consternou a sociedllde I rllná conheceu Thllfcício, lolandll; Olayr, c a s a d II

local, o repenlino desapa fer�oviário, com quem ca' com Rodrigo Nicoluzzi;
reClmento da Srtl_ Izaura sou, tr-llnsferindo se tempos Odilon; Odete, cllsada com

Ruthes MOllII, espôsa do depois. para jaraguá do Paulinho Vieirá; Orlando,
muito benquisto Thtlrcfcio Sul, já com dois filhos clI�ado com Ladi; Orilan
de Oliveira MOllII. A ex· Nesta cidade, dl!pois. de dó, casado com Oalllrina;
tinIa, que contaVa 60llnos anos de lut., estöbelece- Dt:ixa· aindll 2J. néros.
e mêses. era filha de Gui- ram- se con: IlIr próprio na "C o r r e i o do Povo",
Iherme Cilmilo Ruthes e RUIl João Planinscheck, que teve na fal�cida uma

Deodlltl! Guelbert �uthes. Além do' inc:oAaolável es constanle leitora, al'resentll
Em 1929, em Rio Negro POliO, deixa os seguintes laQs enlutlldos, os seus

no vizinho Eetlldo do Pa- filhos: Onadir, casado com sinceros pêsames.

Mário Marcos de Carvalho

Luís

Vlademir Bianchini
Maehlecke

'Mário Marcos de Car- ClXllmes vestibulares. Es
valho pode-SI COBRide- colheu, o ParanA. para
rar um felizardo. Um OB seus estudos filuperio
dOIt grandes vencedot:as reB Enfrentou as bsncss
da maratona' que é

-

C) examin!ldoras do vizin
vestibular para ·as lacul .hó Estado em compan'
dadas no Pais. Mário é hia de cerca de 2.000

filho do casal Frederico colegas Exames p'ra
Mathias (Ingeburg) de valer. E qual não foi a
Carvalho Jor., ex·runcio . surpresa do Mãrio ao
nário categorizado do ver-se "stentando a pri
Banco Inco, mais tarde meira colocação. fäto
ßradesco. Moço dedica que, aliás, nos envaide
do nOI estudos, viu a ce, pois, procede de u'ma

recompensa de seus es- cidade onde se te.m 'o
forços, através de uma ensino C(lmo modesto e

invejável colocação' nos acanhado, ém relação

'Colégio
â V I S O

aOl! grandes centros
Mário Marcos de, arva,

lho agóra, é acadêmico,
dedicando-se aos e�tudos
de Ciências Fisicas e

Matemática. Licencian
do-se em Quimicas, cur
so patrocinado pela
UniverBidade F e d e r a I
do Paraná. Parabens ao

Mário Marcos de Carva
lho e cumpriinentol aos
orgulho,sos pais ..

Os Escritórios de [ontabilidade Enlace
e altootribuitão Siodi[al �tel'lel'n _ Br!l!odenhUrlFpolis, 19.01.72 - A Fe, U U U U

deração do Comérolo do
Estado de Sant. Oatari·
na está solicitando a to·
'dos OB escritórios de con
tabilidade eatab!illeoid08
no Estado, que prOCUrem
·a DivisiQ de Cadalltro e

Arreoadação para dirimir
• Qualquer dúvida qU8n10
ao recolhimento da Con
tribuição Sindica) devida
pelos comerciantes ou

emprêsas oomerciais_
O objetivo da entidade

mAxima do éomércio ca

larinen�!iI é cadastrar to
dos o� escritórios de con

lal)i1idade Visando a re

messa automática, a 'cstis
escrilório, das Guias de
Recolhimento ds Oontri
buição Sindical, na épo
ca oportuna
Através de correspon

dência dirigid·" à Divisão
de Cad8Rlro e Arrecada
ção, da l<'tlderaQão do Co
mércio, os escrítórioB de
conl&bilidade deverão for
necer o número de firmas
assis�idas e outros deta
lhes indispflnsávc!1I ao

,....
. ___,

Perf.ho funcionamento do .,

"Correio do Povo"liistema de recolh'tmenlo
da Contribuição Sindical, um Jornal
de conformidade com a a Serviço do Povo
legislação em vigor. .

Iráo construir sob II Vários pllises de .Iodas
bênção de Deus e de seus IIS partes do mundo mos

pais um nôvo IlIr, os jo Iram se alu111mente inleres
vens Úrsula Steilein e Roll sados nos nllvios cons

Brllndenburg. Úrsula é a Iruidos em estaleiros brl
filhll prendad. do casal sileiros. Além do Chile e

Osvaldo (Paula Luzill Stei, Venezuelll, na América L4-
lein, da melhor sociedade iinll. e da índia, na regilio
Schroedense e o sr. Ralf IlsiéÍtico, tllmbém países
Brllndenburg. é o filho europeus como PorlugIlI
benquisto do cllsal Cllrlos já entraram em contatO

(Anita Baumann) Branden· com estaleiros nacionais,
bllrg, ,iD!lus rillis 'est<lbele visando II c'omprll de na

cido's nestll prllçll. A cere- vios que variam de li mÍ'l
mônia religiosll, reillizar' a 160 mlll'PB. Problemas
se éÍ ás 17,30 horas ,de em discussão são o::; refe
haie. Oll Igreja Evangélicil rentes a prazos, preços e

Luterllnll de jaraguá do juros, e d�veríio estn re

Sul,
.

nll presençll de pais,' solvidos no inicio do IIno,

irmãos, pIlrentes e

convio, Na II u a exporlação,. '.é
dados. �pós a ceremônia possivel que seja superada
nupcial os convidados set de um terço do valor, es
rão recepcionados nas de- vendlls do café em grão
pendêncills festivlls d o em 1972.
Clube Atlético Baependi. Com os c o n t Ilt o s iá
Ao novel casal, seus pois mlÍiiiidos e a assistêncill
e demais distintos paroln· da SUnamam (Superinlen
ItoS, os VOIOS de felicidll dênciö Nllcional da Mari·
des e venturas. nha Mercan.te), que devt'rlÍ

concluir na primeirll quin
zena de janeiro um esque
mil financeiro !l!anlll
gráu elevlld �1'1 "

.

vidade a; na I '-..
de n é! vt -

internac'

Navios Brasilei
ros para Merca
do Mundial

São
Sente se feliz em par-

.

tieipar a Ilocied!lde ja
faguaenlle o nascimento
de seu primogênito, o

casal Nicodemo João
(Tereza Maria Bianchini)
Moehlecke, radicado na

cidade de Cri/ciuma. O
nalleimento do menino
deu se no' dia 5 do cor·

rente, devendo receber
na pia batismal. o nome

de Vlademir Bianchiói
Moehleoke. A Senhora
Tereza Maria Bianchini
Moehlecke, filha do fina
do Waldemar Bianchini,
residiu durante. muitos

A direção do Colégio Sio Luís, desta ci-'
dade, torna público que está de, posse dOI for.
mulários de bôlsas elcolares a serem conce-
didas pelo G01'êrno do Bstado. .

Os interessados deverão retirar os citados
formulários até o dia 31 .e j••eiro e devolvê-los,
�evidam�nte pr�enchido8. até o dia 1 de le,erelro,
Impreterivelmente.

Ainda no intuito de bem orientar a08 in·
teressf,dol, a dire.ção do Colégio São Luis in
form,a:
MITRleULAS' para todo8 08 curl08: 14 a 26/2.
SEGUIOA ÉPOCA - todos OB curs08.: 21 a 23/2.

Fica, outrossim, esclarecido que a direção
do Estabelecimento não acatará quaisque·r re

c!amações, nem aceitará. quaisquer ioteHerên·
Clas no que tange aos prazos estipuladOS no'
pre8ente comunicado.

Jaraguá do Sul, jan.eiro/72
A direção. I

--�--.:;_I

8nos em nOS80 meio, ao

tempo em que seu pro�
genitor desémp,en!:J."va 8S

funções de funcionário
federal na Exataria lo
cal. Á Senhora Te·reza
Mar�a, seu digno espôso
e ao garoto, 08 cumpri
mentos desta ,fôlha,

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



roRREIO DO POVO

Edital de Praça
Estld. •• Sull CaIarIDI

Prefeitura Municipal da
JBrBDld ,�I Sul

PORTARIA N. "01

Sindicato dos Trabalhadores 'nas

Indústrías Metalúrgicas, Mecâni
cas e do Material Elétrico de ,o Doutor Milto� Cunha, Juiz de

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Jaraguá do Sul tarina, na forma da lei, etc.

,

EDITAL DE CONVOCAÇAo
Pelo prelOlnte Edital, faço saber que dia 12

de março de 1972, será realizado neste Sindicato,
a eleição para composição de sua Diretoria, Gon
selho Fiscal e Respectivos Suplentes, bem como

Representantes ao Oonselho da Federação e Re.

pectivoll Suplentea, ficando aberto o prazo de 15

(quinze) días para o registro de chapai na secre

taria, que correrá a partir da data da publloaeão
dêste Edital, tudo de acôrdo com fi) artigo 11 e

seu paragráfo 100 da Portaria Minilterial n.O 40 de
21 de janeiro de 1965. 1) - Um terreno, situado nesta cidade, a Av.

As chapas deverão ser registradas em seps- ·Getutio Vargas, com a área de 161,50 m2, fasendo

rado, sendo uma pare a Diretoria e Conselho Fia· frente na referida avenida, com 17 metros, trave8·

c81, com seus respecttvos Suplentes, e, outra para são dos tundes com terras da Empreza Auto Via

os Delegados Representantes ao Conselho da Fe. ção Catarinense S.A, com igual metragem, extre

deração e S6US respectivos Suplentes. mando com 12 metros e 10, em terras da Empreza
. Os requerimentos para o registro de chapas Auto Viação Oatartnense S,A, e de outro lado com .---------0----------.

deverão ser apresentados na secretaria dêste Sino 7,10 metros em terras de Jensen & Oía., registrado 11--------- ----------1'
díoato, em 3 (três) vias assinadas por todos os nesta Comarca, sob n.o 18.994, às fls. 17�, do livro II It
candidatos pessoalmente, não rende permitido pa- 3-1, avaliado em e-s 2400,00.

Jl,1 Escrl"to�rl"o lurl"dl"co Conta�.bl·I.I"1ra tal registro 8 outorga de procursçäo, devendo

ser epresentadoa todes os requesítos contídos no Assim há de ler arrematado, referido imóvel,

paragrafo 1.° do art. 11 da citada Portaria por quém maís der e maior lance' oferecer acima h ld
O requerimento acompanhado de todos os da ao preço da avaliação, podendo ser examinado di II Max Roberto Born o t ."

dOI! e documentos exigidos para o registro, será to imóvel, por quem ínterêsse tiver, no endereço II II
dirigido ao Presidente do Sindicato, podendo esse acima mencionado, E, para que chegue ao conhe II Luiz Henrique da Silveira n
requerimento ser assinado por qualquer dos can- cimento de todos ínteressados, foi expedido o pre II A D V O GADOS I'
didatós componentes, sente edital que será afixado no local de costumes,

A secretaria da entidade. no expedíente nor à8 portas do Iorum e
:

publicado no jornal local II ' A
mal fornecerá maiores detalhes aos Interessados, "Correiu do Povo" na forma da leí. Dado· e pas- II lTl]j))t11\ ]j))t11\M[�l tf" t11\1R' �r ÂI 10) tf" ÂlIR' II
achando-se fixado na <lede do Sindicato a relação sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos nove II It \UI' \UI!Vll!'� \lJJ\Ulu) � A1I\.\lJJ.81u) "
do que é obrigatório para o citado registro. días do mês de dflzembro do ano de mil novecenII' II

Caso não seja obtido "quorum" em primeira tos e setenta e um. Eu, Adolpho Mahfud, 'Escrivão, o Contador II
convocação, as eleições serão realizadas dia 19 de subscrevi. II
março de 1972, e não conseguido ainda o com (as) Milton Cunha, Juiz de Direito II R g' t d F' IPI ,III
cieote, em terceiro e última convocação no dia A presente cópia confere com original; dou fé II e IS ro" � umas

22 de �arç.�, ��}972, p�ra que fica'!l convocados, , Jaraguá do Sul, 09 d� dezeml),ro de 1971 II E 't F" Imp. Renda II
desde Já todos OB assocíadoa da entidade. O E '.. Ad 1 h M hf d II scn as Iscais II

i ,'1, <f I scnv..o, o p o 8 U 1\

As eleições serão realizadas 'em sua sede so- : I
o 'U C b'l'd d ICM II

ciB;1 à Rua)'Attlu Müller 165fi onde' -funelonarä a:�..
.

)
�

��.. ,.

•

II onta 1,1 a e ' .

II
umca mesa coletora dali 8 (horas) às/'18 horas. : .

• .

.. I

1\1
-

; !...J.., \

Jar�gtlá �(»S�I; 25"d. [eneíro de 1972. 1 Dp. RelDoldo upa.. II Defesas riscais IINP�oI_IJ ,II'
, 'EUclIdes Emmennoerter, Presidente ,

),

II
.. � I

i
II ,.''::'', �

/

..========<====,==!';._..=====- ADVOGA..D0 � � I II ..L. d - F'GTS II

'Colégio .Norinã' :ßíviiia ProViiincia'
"

Escritório 'ao 'lad�·'d�"Prefeitti�a �r j Â�. M� 'DI�9doro, 210" ri. II
.

O COlégio Norm.Ú1ivinB Providência leva JARAGUk DO SUL. I' i n <i'
.r: j'

i" :I
80 conhe.imento dOI alunos e dali familias � o===�=====.==========.

,intuellsadall, as leguinteEl comUnicações:
li "'1(\ �I'

·

1) Bolsas de Estudo (bolsas 8staduais)
,

Já se encontram no Colégio os fórmulá
· rios para bolsas de ·estudo.

Solicita·se às alunai bolsistas de 1971 que
quiserem continuar eom bolsa para 1972, e às

· alunas novas, especialment" do Curso Normal,
intere8sadas na obtenção d. bolsa, que com·

pareçam ao 1J0légio para a retirada do res·

pectivo formuláriú,
.
O prazo final para a deyolução do formulário

.reenchldo no Colégio é dia 6 de fmrelro,
Avisamos que o número de formulários é

,

limitado e que o Colégio nllo poderá respoD'
·sabiIizsr· se por atrazos.

2) Matrículas .

.1\.8 matriculas para OI CursoB: Pré-Primá,
rio (Jardim), Básico··1 (Primário), Básico II

(Gi�ás'io) e t'fufso Médio (Normal) reabrirão no

dia �151(de f�!\;ereiroí'X().'bEld�cendo aos seguintes
horários: I 'I' ,. 1).:

.

8 às 11,30 h e da� 14 às 17,30 h.

Representaçào
Elemento, residente em CURll'IBA,

registrado no CORE do PR. deseja' re·
presentar firmas desta cidade naquela
CAPITA.L à base de comissões. FaTor
dirigir-se ao Sr. Á. J. da Silva,

Oaixa Postal, 1398

CUR:::TIBA - PARANÁ

Pinturas" Jaragtlá Ltda.
, 1

.
.

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras, Painéis,
, Faixas 8 Placas

t:,='
man!!tl para a

f
.I."'e Czerniewicz, 497

.

•· ...... ·,� .. · .. · .... ·�,� .. ·O�.---- �·

, .

.

Faz Saber a todoa o. que o presente edital

de praça, com o prázo de Tinte dia. viram ou

dela conhecimento tiverem e intarelBar póslla, que
há de aer arrematado, por quem maia der. maior

lance oferecer, em frente às portas do Forum,
no dia II di leverelro do Ino .e 1912. às 10.00 horls, o imó

vel penhorado a executada Empresa de 'I'ranepor
tes Frenzel S.A" na ação executiva fiscal n." 5764'

que lha move a Fazenda Nacional, e abaixo trans

crito:

O Prefeito Munieipal de Jaraguá do Sul, EI,;
tado dll Santa Catarina, no uso e exereíeío d�:
suas atribuições e na conformidade do art. 4.° da;
Lai n. 78, de 12 de dezembro de 1950, R••olv8: I:Designar:

'

Atayde Machado, Motorista do Quadro Únicol
do Municipio, para responder pela Díreeão do

Departamento de Serviços Gerais, a contar da'

presente data.

Ocmuníque-se, Begtstre- se e Publique-se,

Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1972

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

" Ganhegrátiso incrível T�Pp, ,

�.� ,Truquese-':écqicas ParaRPilöto
��-�-�� (e uma revlsãb.de setls pne�s).

Simples: .

.JaQkie Stewart venceu o Campeonato
Mundial de Pilotos· de 1971.
Correu tôdas asproyas com
os seguro{3, fortes e resistentes
Imeus Goodyear,
E,muita contentes com a dupla

IND� E COM. BREITHAU�T S.A.

,
.

vltt;ía, n6s resolvemos entrar
na comemoração..

Dê um pulo até aqui.
Venha conhecer a marca do Campeão.
E o incrível TTPP.Pneus Goodyear e
TTPP são conosco mesmo.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 5A8ADO PÁGINA 32901-72

A Delegaoia da Reoeita !'aderal d.' Jointille
po:r lua ABialBoria de Relações Públioas e� V
"aol.tim Informatiso" divulga IS seguintes I�nfor.

ou viajar pelo muodo ...
Vou partir lempre

mações: Vou partir contente
Nos primeiros dias de 72 o Inicio do Com a esperança de chegar.
"Programa Imposto de Renda·1972" Importa chegar partindo.
Deverá ler ínícto,' nos primeiros dias do enfranre Tomarei o meu barco

IDO de 1972, o "Progrema Imposto de Rendll-1972" Rasgarei o meu mar,

utabelecido pela Secretaria da Receita FederIlI com Cortando ágUBS,
o objetivo de Iecilírar o preenchimento das "declara- Amasiando ondas,

ções de rendimentos" de PeslOIiS Píslcae e Pessoae Na amplidão dlls águas

Jurfdicas, através, prinCil'lIlmente, a Iormaçêo de mo-
Traosmitirei gritos de esperaoça

nilares heblllredoe n'lI orientação preenchimento e
Nas suas profundezas,

recepção das decllullçõea.' Lançarei. o pêso morto das angustiai.
Para tanto, a DRF de loinville jli fixou li com Comporei cantos alegres.

petente programação que prevê a reellzação de cursos P�ra o amanhã da dor.

je treinamento dos rnonttores e palestras de ortente- �IDguém conhecerä a mioha noite.

ção flscal, em rode II sua jurisdição, especialmente "ou partir contente

Das sedes de SUIIS Agências e Postos. esconrrendo s� Vou absorver as maravilhas

libertas IIS lnscnçõee pllrll os Cursos de Monitores Que a natureza me oferece:

em todas IIS reperuções di! Receita FederilI. Q�e pouco a pouco descobrirei.

A DRF de Iolnvllle, como preperatívo pera tllis Dialogo com estas flôres,

"

cursos, efetivou semanas lItrás um treinamento espe
Descubro a riqueza

-

cial pare os instrutores.
' Contida nOB seus cálices.

Utilização do "CIC" até expedição d
A

São gotas de mel
,

.

e novo Que dão teroura à minha vida

A_ Delegllcia da Re:elta Federal de loínville, por Há tantas flôres por descobrír,

�eu Nucleo de !nformaçoes Econôll2ico Fiscais (liEn, Flôres, com espínhos,
-lnforme que o atual C.I.C. - Carrão de Identificação Flôres, sem espinbos
Cadastral, !�bora c!lm prazo de velldade até õl do Flõres, muitas flôres.

corre�te mes, �odera ser usedo pelo contribuinte e Flôres que foram criadas com amor Cd" "I
dever.a �e� aceito pelas repartições públicas até a sua Pelo Amor

. onserV3pa"'o e cereais sem SI o
subst�ulç�o �or. nov?s, os quets já se echem prontos Flôres que devem ser oultivadas

V

e sereo dlslrl�uldos Juntamente com oe formulários Com carinho. .

Karlsruhtl (Impressões da Alemanne) - Na

para de�la�açao de ren�i�entos, a partir de janeiro, Flôres que mãoe assassina8 não tocarão, República Ft-Jeral da AI ..manh« desenvolv ..u se

no domicilio dos comrlbuintea cadastrados. Flöres que são a vida do mundo um- nõvo prOCBSI.<O de conservação de cereais fres

Municipios com lAUFS receberam suas quotas QFlôrets sem'!!tre vivas
devid

cos, milho e rações sem secagem, arejamento ou

ue ransnn em mensagem e VI a, refrigeração. O novo método baseia se na utiliza-

De setembro IS dezembro de 1971 198 municlpios. _
ção de ácido propiônico, um ácido sl:!bácico se-

do Paraná e 120 de Santa Catarinà já receberam suas'
Sei que és a mais bela flor, ruelhante ao ácido acétioo. A BASF. em Ludwigs-

quotas de participação na arreclldação do antigo Im. S� Vida. hafen, submeteu a novo processo a !tnssios, duran-

pôsto de Consumo do Exerclcio de 1966.
Se mensagem te meses seguidll!!, Da sua estação agricola expe-

'(\ Iiquidllção de tais débitos da Fazenda Nacio-
Sê retra�o rimental de Limburgerhol. Em st'guida incluiram

Dal, InscrUos 'em "Restos a Pagar", foi possivel o
se no eosaio cutras empre!las agrícola!!. Todos 08

grllç�s. II _ r.llcionali.zação de métodos por, que passa INPS "d
"" " ensaios práticos conduziram 8 resultados amplli-

o MlDls�erlo da Fazenda. Outro fator importante de para servI ores mUßlClpalS mente positivos. Cereais, de forragem, milbo e

iI�elerllçao foi a utilização do sistema de comuniclI'
'

outras rações conservaram IS em estado impecá-

�oes da Secretaria da Receiti2 Federal por td'
'

. . 1 d t -d d
.

d t t

.

I
.

'

,pllr e os ProJeto que estende

os/
que em sua maIOria não ve urao e meses seguI OI epols o ra amentu

mll�l� PiOS que lé con!am com o NAOF instalado, beneficios da Previdência _ '_ .
". éom ácido propiônico, énquanto 08 "contrastes",

auxtllados pelll ReceJla FederIlI nll instrução dos S
.

I 'd
dispoem de sistema def,l ou seJ'a, ai qUlintidades S8m tratllmento, se dete-

proces r
oCla aos servI ores mu-

-

sos respec IVOS.
,

nicipaill de todo o Pais. nido de amparo ou de pre- rioraram dentro de poucas semanas. Mesmo duran-

Inscrições para Corpo Docente da Escola de foi enviado pelo Mioisté vidência
te a armszenagem proloogllda FÓ se verificaram

Administração Fazendária rio da Justiça ao Ministé.
perdal! �1uiml..s. Sob o poo�o de Vib_t8 �oxicológicó

A h b
rio do Trabalho que de- O

.

t tá d
os cereais tratados com áCIdo proplODlcO são neu-

D'
c am-se ii ertas as inscrições par<! o Corpo verá examiná-lo antes .

proJe o IIS sl'�, o, troll, porquanto �e tr9ta de um áci<lo orgâoico

dlÍ��ente . d� futur!! _Escol� de Administraçiio Fazen- que se'a apresentado ao ��ldado�a�ent.eexamlDa. exil!tente no metabolismo animal. As vantagens CIo

CEJRÊMFAuJa I�PlantaJaT e�ta sendo desenvolVida pelo presid�nte Médici. Antiga bal�� �l���é�: t��nT:�; novo procesllo de cooservação residem ne fato de

do Pess�1 d�n��i1i:téri�l�am;nto e Desenvolvimento reivindioaç.ã? d,?s servi I ainda Dão dispõem de da- se, poder .prescindir de
investimentos para edificios_

_ '. 4, azenda. dores mUDlClpals, o Pro dOB ara saber se o INPS
O.. c_ereals trata�os podem ler armazenados �m

PoderllO candldatar·se as_ funções de Professor jeto beneficiará direta-
p . .alpolls ou �r.anJ�s abertall Não siio �ecessár�08

:� referida E.scola os funclOnari.o� dos órgãos fazen- meote os que têm vio· tem condições de receber
Ilos .'?u. reclplentAs de qualquer espéCIe. O áCIdo

arios federaiS, �chando se 11_8 Ilcnas �e inscrição em culos empregaticios Dão mais este eocar o Uma roploDlcO envol�e Oll grãos ClJ.m� uma pel1cuJa

�oCler dos menCionados .órgaos e Nucleo Regional rt'gidespela Consolidação disposição Ílo projeto con de expes8ura fnflma. Os eSl?8clall.stai da BASF

o CETREMFA em CUrlllba. das Leis do 'Trabalho e cede isenção parcial às
estão agora empenhados e.m IDvestlgar Ie o mé·

r�����,'
.

���--<Jl�"-"'<!� Prefeitural! que se in te
todo tambéll? pode ser aplicado a forrage� verde!!.

, -, grarem no I!i�tema de bt<
As p.erlipectl!!Ls. são boas, acre��.en�o aID�a qU.1I)

AL'
'neficios do lNPS

o áCIdo prOplÔD100 reduz a _frequenCla. e a mteosl

} , U GA. S E i
. dade da fermentação posterIOr.

f Um

armaz.
ém sito à Rua ExpediciOnário ir

Ca.....c:. E"... o D;'''�'';Y'.! E�"?B,,,n,,,, d,

"I Correios e Telégrafos chllma a atenção das firmas

Gumercindo da' Silva, 83.. o hasteamento da fornecedoras e monladaras pré moldados, destinados,

i
Baodeira e o canto a construção de Alol"ências Postais e Telegráficas. que

do Hino Nacional são se acha ii disposição dos mesmos uma solicitaçiio

r
Tratar no loc,al, ou na

i
obrigatóõlos, uma vez de informações sôbre o S'l!U produto, à Praça XV de

.

por semana, em lodos novembro, ,na Séde da Rl'gjonal, com a Seção do

CIl" M·
os eSlabelecimentos MlIlerial. diàriamente, das 09 às 12 e das 14 às 18

L����m�a�x��ag�aZ�lnror..-..eror..-..��
de qualquer goriÍU de' horas. Esslls informações deverão ser fornecidas no

ensino, públiCOS ou enderêço acima até o dia 02 de fevere(ro de 1972.

particulares. (Ass,) Aloisio Hermelino Ribeiro

!�
..-:,:-; .._.:';I=.: , ,=,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,===== x _

Diretor Regional

Ü;: Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta .;1 Ins t ru m e n tos deM ú s i c a
B Em Geral, especialm�nte

Gaitas é Acordeõelf .

Complflto sortimento com 8 lJ �O baixos

Bandoneons - Pianos - Harmônios

ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÔNICOS

ij Consultas no Hospital "São José" ,
I tôd�s têrças-fei�as pela f
�. manha das 7,30 as 12 horas ,
·�;:':···:.l=·"""'======""":.l"""'IC·····"�C" .....�

� ,

: Receita Federal
I

Vou o G. Ew E. B •.••Pa rt i r Há coisas na vida. que gostemos mas hã tam

bém aquilo que Dão é muito agradáv.!tl. VermDs

alguém partir, que ,·para nós significa muito, traz
ao nosso coração pelar e saudades anttlcipadall.
. Após anos de convIvio en,tr. nÓII Jaragua
enl!el, deixar· nos-á por êsse!! dias B inesqueclvel
Irmã Oleoníee que taoto se dedicou em prol doa
alunes do nosso Colégio Divina Providência. Mail

/8inda
há de sentir o nosso Grêmio, G.rêmio Estu

dllntil E!pidio Barbosa, que é 008,,0, Irmã Cleonice,
e que 8 senhora tanto ajudou.

Oremos que horas de sono se foram, trabau

lhando psra o bem do nosso G. E. E B., não me

dindo esforços, não olhando recompensas. Não pode
riamos deixar de agradecer por tudo isso. E maís,

Na época da F. I. E. L., ela, Irmã CIeonice deu tu

do de st para qUE' pudesse ser realidade o que
era um lanho até então,

Há tantas outras coisas que não sabemos di

zer agora e que nem caberiam em muitos papéis.
Só sabemos dizer que lua ausência, Irmã Cleoní

ce, será para nós mui triste, nÓI! que já n08

havíamos famiHariz'ldo com a senhora que sabia

nos compreeoder...
Depois de tudo 8Ó sabemos agradecer e de

sejar que o Oninoteote sempre o scompanha e

fique certa de que nös j'lmai!! a epquecerem,6s.

Aqui deíxamos nOlisas saudades.
Ellen Janete Scbmitt

Doraci Léía Mabl!.

Anésla Maidei

.'

Guitarras e Amplilicadores
Instrumentos para Orquestras. Bandas e'

'

Conjuntos Modernos:

Enfim, tudo que

Violinos. Violões. Bandolins e Banjos.Flautas. Clarineta.,
Pistons, Saxofones, Trombone•• Balxol e Baterias com.

pletas. Pandeiros, Chocalhos, Maracas e Afuchês,
Método•• Cordas e Palhetas.

fôr do ramo, V. 5. encontra para pronta entrega na

"LYRA" Musical de Paulo KobsExpedição
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 59

�ão Bento do Sul Sonta Clltarinil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COJ)�EIO DO POVO
J :

• '5AßADO- 2901-72 PÁGI�A "

AgradeaimeritoCrônica de -um 'Correio do Povo

Grão de Areia \ nos Esportes

Assembleia da Liga Jaraguaense
�ealizou se na noite do dill 26 do corrente a

Assembléill 'Geral' Extraordinária dll Ligll Jaragullen!e
de Desportos.'

Compareceram II r�união. representllntes de C.A.

Baependi, Grêmio Esportivo JuvenlUs, S D. Acara!,

Botatogo F. C. e Cllxias E. C., deixando ainda de

compiIrecer a S.E João Pessoa, Seleto E.C. e E.C.

Estrêlll de Nereu �lImos.
A minha p�quenez se torno�. importante E I"'icou estabelecido que p Campeonato Regional

de pequenas C01sall qu" S8 constrOl a8 grandes. terá o leu inicio mlJrclldo pli ra o dia 09 de abril, com

, Isolado, fui impecilho para os homens e brin a
.. pa.rticipl!ção, de !�is clubes� podendo ha;er a pos-

{uedo para a vento. No conjunto, resisto ao vento slblhdade dq IDclusao de miliS 2 ou 5 clu�es.
ti sirvo aos homens.'

I Outrossim ficQU marcada oulra �eunlao pllra o

. mês de fevereiro em data a ser deSignada, quando
.

Blumenau, 17/01/72 será aprovada a' tabela do Campeonato Refion.1.

1 - O requerimento solicitBndo autenticação
de livrol deve ser IIprelenllldo lO Preposto da Jun·
ta Comercial acompanhado de comprounte de re·

colhimento à E'xatoria Estadual dOI emolumentos

de CI $ 10,aO (dez cruzeir,os); d d
2 - Os livros a autenticar dnem conlár os

Barroso paralisa ativi a es

tirmos de abertura e de encerramento, assinados futebolísticas em 1972
pelo proprietirio da emprása e pelo contador,

.

Os altos mentpres' do C.N. Almirante Barroso

com molnção do número do CRC deste último, e
de' "Hjat em resolução tomadll quan�� da última

no tármo de abertur'a, além do correto e cO'mpleto reunião do clube, resolveram que as allvldldes fute'

preenchimento dos dizeres impressos, d'eve constar
bollsJicas teriam a sue paTil1izi!ção duraDte o ano de

•
o número e dats do registro da firma na Junta

1972, sendo então novamente movimentadas em 73,
Atletismo, natação, futebol, ginástica, Comercial doEstado.' f

quando os seus dirigentes pensam em o�mer um

ciclismo, remo, halterofilismo, polo aquático, 3 _ O preoo da "autenticßção é de Cr $ 7,60 excelente plantel, que pOSSé! representar condlgnamen·

saltos ornamentais, vela,
.

voleibol, basque- (sete cruzeiros e cinquenta cent"vos) por livro até te o futcbol ilejaiense.
'

tebol, boxe, tiro' ao alvo, hipismo, são os 1000 fôlhas e de Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros) por
...-

-.

esportes nos quais o Brasil deverá estar livro. d. mai. de 1000 fôlhaa.

representado na XX Olimpíada, em Muni- 4, - Os li,ros devem lief pn1rpgups A rp.tira

que,. Alemanha, nos mêses de agôsto/setem· dos no peúodo ds tarde, no hOl ál io rias 1330 às

bro.
. 18,00 horas, de 2· a 6.· feira, horrido de trabalho

do Preposto na Junta Comercial, na' séde da Asso'

A CBD já garantiu a representação ciação Comercial e Industrial de Juaguá do Sul,

brasileira dos nove primeiros esportes, que nio lIe respons8biliz8noo o Preposto II nem a As·

são de sua responsabilidade, e o Comitê soCiação Comercial por livros entregue. a outra

Olímpico Bra.sileiro estudará a inclusão de peseoa ou pepsaal.

outros, caBO os índices alcançados nas pró. Jaraguli do· Sul, 25 de Janeiro de 1972.'

ximas competições sejam bons. Ferdinando Piske, Preposto da JCR

No término de mala uma fESTA DE SÃO
SEBASTIÃO e ao epresenrer-mce um reeulredo po
sitivo e aobejamente satisfetório, sentímo-noa n4 obri

gação de externarmos aoseee allradecimentos a to

-doa quantos nos ajudaram no cumprimento desta ar

dua tarefa, a qael nOI propusemos cumprir, quando
chamados.

Anésia Maidei

Eu era um in8ignificante grão de areia a eín.

tilar sôbre uma rocha. O 801 e a chuva eram meus

visitantes. À noíte a lua e as estrêlas me davam

um colorido diferente. Tudo era belo e romântico.
. Sen timOl o dever de agradecer àqueles que nos

encorajaram, que depositaram seu voto de confiança
e que eeredírerem em nosso ·trabalho. Um dia, o' vento considerou minha pequenez

Enviamos um espectel voto de agradecimento a e resolveu brincar comigo. Gentilmente aceitei o

vocês crianças,'a você" meuinee-moçea, a vocês lo- convite, desconhecendo suas íntencões.

vens _e todas as senhoras II todolos senhores.
Ao seu primeiro sõpro, procurai resistir. Fui

derrotado. E rui roltlDdo... rolando... de súbito,
senti a queda. Dei piruetas 00 espaço. Tonto de

vagar, cai por terra. O vento se aproximou mis
tertosamente e soprou me sôbre um tapête de ve

ludo que jazia numa ·sala. Estafado, adormeci. De

repente senti um choque tremendo. Abri os olhos

e vi os pêlos eriçadcs da vassoura que me lançou
contra a parede. Desmaiei. Quando voltei a mim,
notei que estava no lixeiro. Humilhado chorei. So

luceí baixinho. Ouvi o vento que soprava de man

sínho entre as Iôlhas, E foi se aproximando ...
Mergulhou no lixeiro, 'fêz um rem/oinho e me lrber
tou Penalizado, quis devolver-me à rocha. Soprou
me com fÔrça. Houve um sínístro; Bati centra a

vísta de um transeunte. Imediatamente uma forte

piscada, munida de jaculatórias brasileiras, me

lançou por terra. Umedecido lá fiquei. O vento

Relação dos Programas C o n I em p I a d «) s soprou devagarinho, e eu fui secando. Em seguida,
deu me um Impulse e me colocou sôbre uma pen
teadeira. Vaidosamente me espelhei O espanador
enraivecido, Iauçou me para louge. Fui varrido. O
vento soprou e me transportou para bem distante.

LODg!!! das vassouras. e espanadores, na tranquill-
dade do espaço me abandonou. Girando, fui des

cendo. Aterrissei. Uma gota de orvalho me absor

veu todinho. O sol começou a arder. A gotinha
evaporou Liberto, comecei a rolar sob a ação do

vento. Fui rolando ... rolando ... e encontrei milha
res de grãozinhos iguais a mim. e neles WJ con·

Iunní. O vento CHSII()U de me peraeguir Ouvi oba
rulho das máquinas moendo pedras. QUando me

considerei seguro, já senti o embalo da peneira
pondo .em jogo o meu valer. Valorizado, cai' sô
bre o cimento. Senti o frellcor da água. Fui mexi

, do JUDtamente com o cimento e outros grãos. Me

Movimento Geral da festa de São Sebastião .1972 tornei massa.

Colocado entre tijolos, uni um ao outro. A
Despesas Lucro. istes outros foram sucedendo b:w consequéncia

Cri Cr.· ,
.

.
-

,

: 4.! 44.56 7814 47 resultou um magnifico Iildiffcio.

7.175.09 2.957:88
.t9.22 471,85

1.649,511 1.057,01
1.646.10
5.564.00
2.318,90
5588,09
1585,62
422,95
744.15
159,64
24,95
240.76
175,20
887,50
500,00

7797,24
18657,97

Enviamos um especial voto de agradecimento
às Rossas indústrias, grendes e pequenas, ao nosso

comércio, grande e pequeno, aos banqueiros e ban

cários, aos homens da administração pública e seus

íunctonértos, aos médicos, aos contadores, aos enge

nhetros, aos industriários e comerciários, II vocês

operários, a vocês pedreiros e carpinteiros, a vocês

que exercem profissões liberais, aos habitantes do

interior, emfim a Iodos quantos de uma menetra ou

de outra prestaram a sua coleboreçäo, os meís sin

ceros e profundos ll2'radecimenlos.

Que São Sebastião tenha todos sempre sob a

sua valiosa proteção e que Deus retrtbua tudo em dõbro.

Padre Elemar Scheid - Vigírio
Pelas fesleiros • Edmundo Ilosowskl, coardenador

1 N, 0761 - Flávio Lemke, Guerernirim
! N. 4852 - Bruno Henn, Jaraguá do Sul
;; N. 1576 - Elcida Marquardt, Jaraguá do Sul
4 N. 8�58 - José Boaventura, Ieragué do Sul
I) N. 4144 - NAir Roberti, JllraguIÍ do Sul
6 N. 2710 - Everaldo J. ßenckerdt, Jaraguä do.ôul
7 N. 1922 Curt Blrknes - leregué do Sul
8 N. 52t4 Pedro Schmill, Ilha dá Figueira
9 N 8651 Lourival Rothemberger, Jllrllguá do Sul
10 N 0028 Maria Oleír !)iermIlDn, JaraguIÍ do Sul
11 N. 1595 Luiz Chewinski, Ilha da figueira
12 N. 5576 Frank Schwanz. JaragulÍ do Sul
15 N. b246 ·Ren.llto Tecrle, Barril do Rio Cerro
14 N. 4i!71 - EgOD .I, da Silva, Jllragui! do Sul
15 N. 0664 - Wanda Bass!!ni, Jaraguá do Sul

Contas Receitas
Cr$

Bebidal 21.959,05
Churrasco 10110,97
Tiro 110 Alvo 49t ,05
Cigarro, Caipira e Kibe .2706,40
BonflctJs . 1.546:10
Bolão 5.841.00
Bingo 2.D56,90·
Cozinha 6.609,49
Jogo do Bicho 1.406,62
Porquinho da India 4ã2,95
Prendas 919,56
Barzinho 139,64
Chiclets 55,75
Pescaria 240,76
Picolé 562.20
Roda da Fortuna 957,60
Donalivos Advogados 500.00
Donativos diversos 7797/1.4
Programa da Festa (Rila) 19.944,47
Despesas d/propaganda
Desp. de Org. e Ornam.

Receita Bruta da Festll 82.254,65
Total dlls Despeses
Lucro liquido Ilpurado

EdmundO IIDsawstl, coordenador Gerll
Irineu Slahelln, Encarregada Rirlul

277,00
58,00

1.021,40
20,00
10,00
17õ,41

O Prepoeto da Junta ComerciAl do Estado de
Santa Catarinll, juillo à Associ.,ão Comercial e

Induatrilll de JaraguÁ do Sul, informa a08, senhores

proprietArios de escritóriol de· contabilidade, 808

contabilistas e às firma8 industriais ê comerciais
em- geral, que 8 partir do dia 20 de

..
Janeiro de

1972 pas8aram a vigorar 88 seguinte8 normas para
autenticação de livros:

PREPOSTO EM JARAGUA DO SUL

Autenticação. de Livros Comerciais
28,80

187,00
50,00

1.286.50
285,90
610,70

26.976,97
55277.66

Quinze esportes
Olimpíada

_.
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"
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JAIME'

Taça dos Municipios
Terá sua continuidade ne tarde de am'anhã a

Taça dos Municípios com a realização. da liDa 40.

rodada.
Estarão jogando em nossa cidade, no Estadio

Max Wilhelm, C. A. Baependi e Peri Ferroviário de

Mafra.
Em Rio Negrtnho o Grêmio Esportivo luventus

estará se defrontando�om o E. C. Contrneatel, se o

Iuvenrus vencer terá conquistado o titulo de Campeão
por antecipação.

Enquamo isso, completando a -rodsde estarão

jogando. em Mafra, C. A. Operário e S. D. D. Pedro II

de Corupá.

Juizes para a 4a.-Rodada
C A. Baependi X Peri Ferroviário de Mafra,

em Jguá. do Sul. Juiz .: Alberto Taranto da Liga
Jaraguaense de Desportoe; .

E. C. Continental X G, E. Iuventoe. em RIO

Negrinho, Juiz - Benjamim Borges do Nesctmento,
da Liga Corupeense;

C. A. Operário X S D. D. Pedro II, em Mafra,
Juiz - Nelícro T. Soares, da Liga Corupaenses.

Estatistica da Taça dos Municipios
Após ii realização da 5lL rodada do returno em

que se verificaram os seguintes resultados:
.

C. A Beependí 1 X 1 G. E. [uvemus ers como

se encontre a situação dos clubes perucrpentes;
Classificação por pontos perdidos
1. - [uvenrus, 2 p p,
2 - Continental, I)
5. - ßeependt e Operário. 7
4 Ipiranga, 8
5. - Peri Ferroviário, l l

6. - D. Pedro II, 14.

Riö do Sul verá bom iôgo
l\ torcida do Alto Vale, ou a lorc.ida do luven

tus A. C. propriamente ditll lerá oportunidade de ver,
na tlude de amanhi a nova equipe do luvenlulI, que.

pela primeira vez eatllrá em açã<? no �orrente a�Iil ..
Na oportunidade !I equipe luventinIl e.tllra. J.'

gllndo amiBtosamente frente ao Internacional da Cida

de de Lages' servindo o 'amistoso para testar e mos

trar aos torc�dores IIS novas cGntratações rulizadas

por ambas IIS equipes.

América contrata
o América F.C. de loinville, visando melhorar

ainda milis o seu plantel de profiseionais, aCllba de

contratar o eficiente arqueiro Da Costa, que pertenci.

ao Comerciário de Criciúma, mais que ultimament_

vinhH defentJendo o Guarani de Campinas.

Dr,' Fra�ciseo Anloni. Piedone
M:�DTCO - C.R.:M. ":7

.

(C.P.F.) N.o 004384879

Cirurgia I!I Clh"ca de A.dulto. 8 Orianças

PartoR - Doenças de Senhoru

HOSPITAL JESÚS DE NA.ZA�É � OORUP.Ã.

Residência: Dr. Nereu Ramoll, 4111

COlRUlP'A - .A:NlrA CAT.A.B.INA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Correio do Povo" Ltda. tarlpd�lr8s, Pe��uelro., ÇatarlDa, Brasil; denta l Roa Heoriqua _ I' �nvocaçao ''1',

. "" " ,i,!::t!; ,S 'i Ka�llelr�s, jMaclel,r8s,.Ja- Fa,z Saber que. co�pal"cce- Marqulrdt., nl"l cidade, Pai. preaenta ficam cODvocado. OI lenhorel

Eugenio Vito; �SçbmlJ'cltcl botlc!"belraB, et�. R08elrl�B ,rim no cartó�l� eXibIndo, os filha da JOB' �raDeiAco 8cioni.ias désia Sociedade para' II' I ..embléia gerll

;r _" pa�!!�� p8�6ha,!l•. l)90!- df'?�entos C:I�.tos pela-lei Wolf e d. Angeliol Mar· ordinAril l realísar-ae no ãla 16' da 'feVereiro da

"S6INA-TURA:!' eras, a m��ras: ete., ato,
a Im e s�, a, I �Afem para tiDi Wolf. 1972, às 15 horal ne escritório I da firml, • rUI

AJI'liil-' .

'
.. '; Cr$·15,OO.,

' ,. ,casarlße..
.' l' ,,' / "

Venâncio da Silva Pörto, 73, neIt.. cidade de Jara'

Semc�tre' . :'. Cri' 8,00 PEQAM b�TÁtOGO E'ditâl D. ÚS7 di 19/1/72
EdIta n. 7.7�O di �11 72

,1'16 do Sul, afim de deliberarem löbr. a segaiDte,

Avulso -r-r....,;··• .cr$-O,30 R ld S 11
t d C I 050 ILUSTRADO. C6·· d .lo"t 1" S h

: ena o e. Ordem do Dis' "'I , ,

Número a ra_lao r ,
- .� _. . pli ° e"l 8 de· c ras' A -I' A dt

.

. .

d t E td'
ADre Ia AlO 1,0 - Julgamento dOI doculllentos" e (\Ont8ll,

.- ENpf!R�ÇO:' Leopoldõ SeilJél
er, nes e 8 a o Ele; bruileiro, solteiro, dó exercício encerrado em 31 de outubro de 1971.

Caixa POltai, 19·
Artur CI!DP�egher e lavrador, nataral de Ja: 2.° - Elei",io dOI Membrol do Cooselho Fileal.

Avenida Mal. Deodoro, 210 �. COR:UPÁ V liflsl Zlla raguA do Sul, domicilil 3•• - A.8laotol d. interAss. soeial,

Jarag'uá do'Sul .' S. Catariaa Rle. brasiléírc, solteiro, do e resiâente· em Rio A V I S O
!-----�.----.

c::::::ric:::::c:::>o"'I'oC:::::::-::::;:C:::::- I a
A

. t.. _.
'". , urador, ne tural de Ja· Arro, neste distrito, fi- Acham-" l disposiQilo dOB senhoril aeioniltl8,

S O O Ir 'A' 'I S II
ragd' d� Sul, domicilia· lho de Al,ino Seil e de na séde social, 08 documentos a que s. refére o

� - do S' re'ldente em lIa,o· Irma Perach Seil., artigo 99 do decreto lei Ii.O 2.627 de 26 d. setlmbro

'1========= ======-'=1=d! euainho, neste distrilo, Ela, brasileira, lolteirs, de 1940.

ÄDiversários: \;
- i:i sr, Liao Voig'

filho de Viiorio.Climpr.· doméstica, natural de Jara,.A do Sul, 12 de Janslro d. 1972

nestl cidade; í'.
' gher e de Adeha" Rope Pomerode, nest. Estado, João Germano Rudolf. Diretor Garents

- O Ir. A'ntonio Mah,
lato Callilpregher. ' domiciliada e reaidente 'Ewaldo RudoU, Diretor Comercial

fad, nesta cidade; Ela, bralile.frai solteira, em Rio da LUI, DBlte " , , !

_ a' SrB. DuicI SaUer; I:t'oméstiel, ii ii tu r ,I de distrito, filha d. Lauro

I
. ,', I'....J.' a ir a. Francisca Guaramirim, DBste Esta· Arndt e d. Erica Arndt. Dr. F.raDeisee 'Aal,.i, Pieei,.e r '.

Maurer; ,i do, dom'icili'ada e rBsiden' Edital n. 7741 de 24/1/72
_I oilt. Pedro Zapella.

te em Eatrada Schroeder :M:�D-':CtO M C.K.�. 1'%',

em Ilha da Figueira;' III, nest. Enado, filha , DaDiel Dom8sz�k e (C.P.F.) N.o 004314179

'_ '"i1; II r 8. Gertrudes
de Afonlo ZUs e de Leni Elielbeth Meier Ciru�lI'ia e Clhllel d. A.dultol e Criaoç�.

Piacetzni, eßt Bela Vista
GaUi;Strelow Zlls. Ele, brastleiro, solteiro. Par'ol - Doeo",.. de Senhor..

d P
. PR' • E tl/ / professor, na t a r ai de

o arSISO, , ., di a n. 7 738 de 19 1 72 H'O'S'PTTAL JESÚ'S D'" N i.Z AR"" • (lORUPÁ
_ o sr. Oswal.do,HaUi8.,

,Icoupa'a, nBlle Estado, ... A.a.l!.r

Lidimar Ehmke e d' '1
em !ta,jai_

omlol iado e residente
Edite Eggert em Ma8!Íarandubl, nes

Ele, brasileiro, solteiro. te Estado. filho de An

operário, natural de Po tonio Domaezak e de Te-
-------------------------

merode, neste Estado. do· : eza Domaszak

miciliade e reaidente em Ela, brasileira, solteira.

Pomerode, nRste Estado, comerciAria,· nBtural, ,de

filho 'dll Leopoldo Ehmke Schroeder, neste Estado.

R de 0lg8 Ehmke. domiciliada a residente
" Ela, braaileira, lolteira, nesta cidade, filhs de

_ A lira,· Alicé" PYRo' "" .r industriárja. natural de Jorge Meier e de ,Vergí

dha, Desta cidade; V<i!'IInde-s'e
Jaragu' do Sul, domici nia de Souza Meier. SAb PaUío '. Guanabarr- Estado do Rio de

- O �r; A!lber'o 'Mun- ç liada e re.idente .. iii Ita· / / Jàoeii'o - BrailHia.
' , ::\ ',"

·pocuzl·nho. nl.+e dl's+rl"o,
Edital n, 7.742 de 24 1 72 ;..., , . .

ra; 'am Ne'J'eu Ramos; .

• •• Processamentos' ..eraote qualsqullr M!o

- a ,!lf'a. Ana .Barba, �erreno ' filha de Walter Egger' e Edmundo Kusster el nilltérios",Autarquia, e Repartições pública,

ta' BlÍchmano; .. : .; "

.

" ,co Berta Ic6moelzer Eggert. Maria TeclUa em geral ..

- a srta.>rEr,iea \fErd-· SituluJo 9lrm. dO'centrei Edita'rn. 7.739 de 20/1/72
Ele, br8sileii;'0, 8olteir{), E,critó'ri'o C�D t ra 1"1

1I1.0D;,. de Qorupá., na Estrada operário, natural de Ja . �

'= o jovem MiriG En fiova aorupá "SAo Be-n �ic..n�edoBS�nt08 Pereira raguá do Sul. domicili·
-.

Aveóldã Ftanklin ROÍlsevelt, Z3 - urupo'8OS'
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altitude cerca 800 IDt'tros Lenzi. n.eale distrito, filho Z O - 39, "

lJia�o2 p"rõpria 'p'arã éonstruçAo
'. Ele, brasileiro, lolteiro, da RemoIdo Kue8ter e
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..
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� onde além dos seus produtos revende H CONSÓRCIO JARAGUA ��OS
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Eae�'m .a�'o8 ,'hoje .r

, - A' Ira. Aarara Ana',
e.8' Ô I a .11. � Bf."A 1 Vii no
BarteI;

.

. - o sr. José Nilo di
Ounha, em GUlrimirim;

-"- a 8Th. lJori 'Modro,
b'8�a ci'dade.', I".,

Faeem: anos amanhã
,
- A· sra.·Angelina Fan·

ke, em São, Paulo;
- a srta. a r i s I i n a Dia 04

Flosd'ski, nestl cidad.e.

I" " I'

,.
- A sra. Lidia, espô-

Ria &1' ." 8a�f.Q sr. �or��,Erschiog;
- A sr tal Iria Satler, ..::,t° s�. LUIz G, Stm·

ne.lta. cidade. ; 1
ghen, ·nesta cidade.

Reilidincia: Dr. N"reu Ramoa, oll.
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Representaçãol
Elemento residente em OURITIBA,

registrado no OORE do �R. deseja re

presentar firmas desta c�da?fil naquela
OAPITAL à base de comlssoes. Favor

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Oaixa Postal, 1398

OURITIBA - PARANÁ

c o R R E I O O O 'O Y 0'0 _homem que
__________________________'_.__ naO'Dlorreu

- JARAOUA' D() SUL (SANTA CATARINA)ANO Lili S;'BAI?O, 29 OB JANBIRO DB 1972 N.O 2.668
Gorgônio Barbosa Alve.

'":ol'oguo' do Sul Iomolzínho 'de' nizar�u':i�:rf�rt�!��t�t��V�Sadv�Sn:::feP�:p:u:�r�a�:;J , milharam com fidelidade. os 8�US camiuhos. M�I,

houve UDI de quem se dIZ taxativamente que Ilau

�I·dode IDO'splre d·u a' s 'se'manas morr�ãoEt�8�0�0:��a!0:n���::çeões a respeito des\.;;' U
'

,. I �:Iaes�����op�sesr;�,n�f��i:- :�i��a�ot��c�s li�v:�s t��
Já não é novidade para ninguém ouvíe falar Pas�lIndo. � lempo procurei algumas novldöd�s tos, sendo a sua biografia muito resumida.

de poluição ambiental ou sonora, nos grandes onde abr.1 II paglnll do (Jornal Gazela. de lar�gua), O relato sucinto da vida de Enoque aparece
centros urbanos. O progresso industrial, com seus

onde o título dIZ (�al�focas) e onde VI envolvido o
no capítulo cinco do livro de Gênesis. .D b?melllmotores, serras, lixadeiras, campainhas e buzinas, n�me de meu munlcíplo, na col�nll (Calarntdede) es- está ao lado de mais 8 personagens notäseís do

aos envolve sob a ditadura dos maís insuportáveis C�ItO por um tal de Udo. Leal, dizendo. os segurnree Velho Testamento. São eles: Adão, Sete, Enos, Que
barulhos, �lzerebG: (eledm de excesstvernenre .estrelta IId�s�ada dOI nã, Maalalel, Jarede, Me\uselá e Lameque. 'I'odoe

" Os efeitos nefastos são experimentais '8 não oço ra� e encontra-se em p_es5Ima� co� içoes, mil
esses tiveram vida longa, mas de cada um deles 8&

é preoiso ler os relatórios cíeutítíeos e as deta zelada che:a de burecos e mUl11I Irepldaçao.. diz categoricamente que morreu.
lhadas estatísticas para saber que a poluição scüs- Sendho�dUdO Ledal co�cordo co,!! os seus dizeres

Chegamos, porém, ao nosso misterIOso psrso-
tica causa ansiedade, irritabilidade, tensão nervosa, que a eVI II �81rll II seJII ,e�cesslvamente eslrel�lI, nagem 'e sobre ele diz o texto sagrado: "E andou
insônia e surdez, �IIIS f�llIr em peesrrnes condições e mal zelada, na.o Enoque com Deus, depois que gerou a Metuse16,

, Nos países mais adiantados S8 gastam somas e posstvel co_mo, vereador deste c0'!lu.�ldi.lde a meis
trezentos anos, a gerou filhos e filhas. E foram �oastronômicas para combater 'os males dessa polui- de 6 _anos, nao concordo com sua Ideia. de des,!!?ra- dos os dias de Enoque tr'ezento8 e sessenta e em

ção. O. Estados Unidos da América estão aplícan Iplzaçlllo qdue Bvem íezendo c,onblralho PdrefellO munllclPal Co anos. E andou Enoque com Deus, e, não se tiu
do e vão aplicar nos próximos 20 anos, segundo au 100 e en, que ,,:em re a an o pnncipa mente

mais, porquanto D'3uS para si o tomou'.
.umà publicação americana, 100 bilhões de dólares no setor de estredas.

_ . Descobrimos, entretanto, qU1! esse patr íarca da
(560 bilhões de- cruzeiros) psra reduzir a poluição Talvez o senher nao co�heça al�d8 bem os

Bntjguidade que não experimentou a morte teva ti·
ambiental e acústica ocasionada com os carros. problemas de e�lradas dos mumeípíoe VIZinhos.

da normal como os dsmais seres humanos. Casou-
Ora terá Jaraguá do SuJ o privilégio de des, _

Quando fOI crtrícado pelo Jornal Gazela de Iera-
se 8 gerou filhos e filhas. Viveu como os homem

preocupar-se de um problema que a afeta seria gua, o trecho de esrrede que eSla�a mal zelado sena
do seu templil no que se refere às coisas comuns.

mente? Refiro-me à poluição sonora. Há noites, o trecho. <;Iue .faz parle do muntctpio de 1�lnvllle, que inofensivas da vida.
em nossa cidade, entregues à incúria a à malan- lambem Ja. fOI tom�do. a, devida prov.ldencla pelo s�: Tudo nos faz crer que Enoque era homem de
dragem de elementos que desconhecem por eom- n�or prefeito de JOlOvl!le que ne uluma

_
semana, Ja

car ne e OSROS como qualquer de uös. Os prazeres
pleto os direitos dos outros. Arrogam-se a per

fOI �o�servllda. Senho� Udo Leal, se nao conheces da vida setn dúvida o fascinavaID e atraiam como
missão de fazer das vias públicas uma arena exi os h,,1I1e_S de rnuntctptos, e creuces sem sa�er ou

ocorre COlD qualquer criatura humana.
bicionista para testar o volume de �xplosão de lalves nao ,lenha assunto para escrever neste lornal, M Ie ão se deixou levar pela fOfça dos
seus "carangos" em qualquer hora da noitt!. Como enlão compre o (Eslado de São Paulo o Jornal) que instlUtoass ;u p�las ambições corruptoras que afas
se o rouco en8urdecedor de uma primeira, em

lá iras tirar baslante assunlo para ebcrever neste
tam a cria�ura do seu Oriador, Ohegamos ao Novo

dàsespêro de causa, não bastasse, há o "piquete" jornal�co. Testamento e encontramos esta referência ii sua
de torcedores desvairados, inconscientes da hora Ass. Vereador. Salim José Oequech P�8S08: "Pela fé Enoque foi transladado para não
e do local" desrespeitando impunemente lei e Ie ver a morte, e não foi achado, pOl que Deus o tras'

gisladores. ,

V d S 'I" J h ladara; visto como antes da 8UB trasladação alcan'
Quando então é a vez dos bailes, já não há erea or· a Im ose" Oenuec çou testemunho de que agradara a Deus".

quem possa dormir, antes da meia·noittl ou uma �
,

Aí está um exemplo dígno de homem que
hora da madrugada, num raio de 500 metros, em

(ARENA) dtO t d palmilhou as Bstradai! do mundo, mas em tudo fez
tôrno à casa, de diversão. Será que a alegria só esmen e epu a o a vontade de Deus. De tal maneira andou Enoque
desperta quando meia cidade é sujeitada ao má com o seu Oriador e seguiu 08 seus pl'eceitos que
xim.o do volume dos IiltO falantes? O espetáéulo

R d
"

( )
o Senhor, abrindo uma rara excecão, o toínou para

gritl!-nte. _da noite do dia 20 do corrt!ute, ultrRpas Iv-an" oflgues, MOB a manção da gloria Bem passar pela experiência
sou� a raia do bom senso a que tem direito uma da morte fisica.
cidade cultaocomo a noss8; Um "Capim GOI'dura" .. Em Edital do Jornal A Noticia do dia 2:1 dé Deus p omete livrar da mo'te espiritual to(lo
que 'funde Rito-falantes, 'ensurdece conviva8 e faz novembro dt! 1971 o ''Deputado Ivan Rodriguell do aquele que 8nda nos seus caminhos e se harmoni'
acordar às Ohs. "O da madrugada a quem tem ne- MDB de Joinville (que se diz representante do za com os seus ensinamentos. BelD disse Jesus.
oessidade (je repousar·se do trabalho contidianlt, laborioso povo norte catarin8nse) fêz. demagogica "Aquele que cre em mim nunoa morrerá".
não se justifica absolutamente, e hipocritamente declaração a imprensa de qu,; ----

Fic", aqúi o apêlo 11 quem de bom,silnso. havia conseguido, com o, eminente ,GovernadorEvitemos que a vida se transforme num concêrto Colombo Machado Salles, liberação de H6 milde explosões! Os jovens metralhadores da noite cruzeir'os, para a conclusão do lIospital Santofechem os canos oe descarga. Antônio de Guaramirim, mais como passou se 60Os mú�icos e Itançantes respeitam os limites{ldias e pr.ocurando o responsavel pelo Hospitalde sua liberdade para não pisar a dos demais. ljdizendo que -nada recebeu, e que também, não
A policia sejlt menos afoita. E o l!lgislativo agradou ao responssvel por squele nosocômioIbça mais algumas'leis para que cumpram as exis· (por não ser verdade) Rev. Padre Matias Maria Steintentes. . . A. K. a quem Guaramirim' muito deve, e muito menos a

mim Vereador que em nome do povo solicito ao
Sr. Ivan Rodrigues se digne retificar a declara·
ção e que não, se preste mais a tapear o povo
com mentiras (existem outras formas de se pro�
mover Sr. Ivan Rodrigul's. O povo desta comuni,
dade nunca admitiu nem admitirá, quem quer que
seja faça o uso indevido de seu nome.

Que bem Guaramirim lhe filZ para tamanha
mentira, Sr. Deputado.

ass. Vere'ador, Salim José Dequech,
Früher konnle jedermann ohne Schwierigkeil auf

den ersten Blick eine Dame undeinen Burschen unters
cheiden, Heule ist dass schon s�hr schwierig. Die
Damen Iragen heule lange Männerhossen und die
Burschen lange Höare und man kann schwer festslel·
len ob es eine Dame oder �in Bursche ist. Wohin das
führen kann werden wir an folgender Begebenheit
hören, In einer Kleinstadt trat ein junges Paar nach
kurzer ßekannlschafl vor den Traualtar. Sie waren
'sehr sill�am, sonsl hälle nicht dass passieren können
was wil klich passierl ist. Es gilb eine brilIanie Hoch
:l:eilsfeier. Die Gäsle und das Braulpaar amüsierten
sich ,,<ösllich. Nach Millernachl verzog sich das Braut
paar in ein Nebengemach. Plötzlich hörten die Gäsle
ein Depoiller und Geschimie. "Gemeiner Schuft das
häll's mir doch vorher sagen können," Die Tür wurde
aufgeslossen. Und da bOI sich den Gästen ein son
derbares Bild.. Das Braulpaar halle sich gegenseitig
in d"n Haaren und verdrosch sich nllch SIrich und
Faden. Die langen Haare flogen nur 5.0 in der Lufl
herrum. Dann griffen, behe,zte Männer zu und brach
len das Braulpaar auseinander Und dalln stell Ie sich,
untl::r uniassbarer Beslürzung der Gäsle heraus, dass
es überhaupl kein nlllürliches Paar war, .sondern das
es zwei Burschen waren. Dass so Ire eine Lehre für
die Jugend sein I\leidel euch vernünflig. Und lIuch

Idie langen Haare der Burschen müssen herunler.
Damir man, wieder Männlein uod Weiblein unIers
cheiden kann. Dann halle die Sache noch ein böses
Nachspiel. Auf den Slandesamt mussIe die Ehe wie
der geschieden werden, und hierbei geriet sich das
Paar noch einmal in die Haare und zwar so Grün
dllch das der Haarschneider sobald keine Arbeil mehr
mil ihnen halle. EMSI

t Agradecimento e

Convite para Missa
Profundamente consternados, comuni·

'camos a parentes, amigos, vizinhos e conhe·
, cidos, o falecimento da t!spôsa, mãe, sogra
e avó,

Izaura Ruthes Motta,
ocorrido às 3,30 horas do dia 22 de Janeiro
de 1972, quando Mntava 60 anos e 9 mêses
de idade.

Por êste intermédio desejamos agrade
cer a tôdos os que nos confortaram durante
o difícil transe, que acompanharam o féretro
até a última morada, que enviaram flôres,
corôas e expressões de pesar. Um agrade.
cimento especial ao ((r. Paul6 Wiens, pelo
auxilio médico e ao Rev. Pe. Gilbprto, de
CorupA, pelas palavras consoladorfls e de
Fé Cristã.

Outrossim, convida parentes, amigos e

conhecidos, para a Missa em intenção de
sua' alma, a ser re,zada às 9,30 horas do dia
30 de Janeiro de 1972 (amanhã) na Igreja
Matriz de ,São Sebastião, Por ,mllis êste Ato
de Fé Oristã, agradece

A Familia enlutada IIJarllguá do Sul, ·Janeiro de 1.972

L- �----------------------------------

Volkswagen compra
em Taubaté'

área

Eine Fast
Unglaubliche

Begebenheit

A Volk,wagen do Brasil g,A. chegou à con·

clusão de que SUIiS atuais instala�õE!s no municio

pio d@ São Bernardo do Campo Já não ateodem
às necessidades de expansão Impostas pelo, cons
tante aumento da demanda. Por outro ladn, é o·

pinião da Diretoria da Emprêsa qUE! a concentra

ção cada vez maior de mão-de obra qualificada
em um único ponto do Estado não é oportyna
especialmente '!Ie for levada em ,conta a politica de

interiorização adotada pelo Govern� do pais com

a qual a Emprêsa concord'a e se identifica am·

plamentt::. . ..

Face ao exposto, lDiCIOU se a proeura de

uma área capaz de ateu?er a tO_dOS os requisitos
imprescindíveis para a i!lstalaçao de uma nova

unidade de produção. Dlver�os proJetos foram

analisados e estudados exaustlvameutt! tendo a es

colha recaido, finalmente sôbrt! uma área' plana
de 3,8 miilíões de metro� quadrados, localizada
nas imt.diações . de Taubaté, dot�da de tôdas as

qualidades consideradas necessárias.,
Nessa área ,- que correspond� a quase o

triplo da área da fábrica atual serao investidos
nos primeiros três, anos recur�os da ordem de

400 milhões de cruZ'eiros e serao produzidos veio

culos da nossa lioha normal de produção, inclu
sive' para fins de exportação. Prevê-t'e ,que a pro

dução da nova unidade com�çará e� 1974 e que
inicialmt!nte serão abertos cer,ca de v,OOO empre

gos No correr de alguns anos preve·se que o

núu'Jero de empregos novos atingirá a 15,000.
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