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Prefeito paga Dívidas
Diante da impossibilidll contudo, foi ecrescido de dio foi, earäo, pogllr o

de de rrensectoner com Cr$ 4.802,96 de correção débito e não chlor, porque
qUIllquer estabelecimento, monetária e, groços ii Ie- a reação poderia causar
objetivando a. ecqatsíção gislllçãq e liaS bons oficios preiuízoe cons.derévers 110
de bens paro o deseuvot do Prefeito, foi dtspenaa-
vtmenro da Cidade e do da a multa e o juro de

bom andamento dll gestão
municlpio o Prdeito Hans mõra, com. o que poderia municrpet .. , Para, conheci
Gerhard Mayer, autorizou alingir OS 10 milhões an-

menro .doaIeuoree, damos
e pegemento DO último ligas. De acôrdo com a

ebatxo yereleção dos Pro
dia 31 de J'IIneiro, dll im inlormlição,8e a muoici cessos.ém.qu�§;;;;;;;"·én�
ponâncla de �r$ 6.416,89, peltdade não hqutdesse o volvida o sedmtntetreção e

orlundo de dívidas deixa débito, de há muito ven- que, por"poucn,�não custa

das pelo então Prelello RÍI- cido, ficaria a municipali a pereltzeção dos serviços
land Haloid DOIRbusch, pela dade íacapectrede de tran d edmtníetreção, pelo
Dão erendtmenro das de sacíoner com uuelquer en- gesta imprevidente de um

terminações do então' Ins- tidade, enulando IIS anvt ex pieleilo que descurou de
rituro de Aposentadoria e dades, primárias da admi sua reeponsebtlidede pePensões. O total das no- niSlração equilibrada e es- rlinle a IIlta adíninistrllção
ttficeçõee, ne oportunidade, eiereerde do Prefeito' Hilns de nossa

..
Previdência Só

foi de Cr$ 1.61ã.94 que, Gerherd Mayer. O remé cial:
'

Período Valôr Correção Monetária . Total
.

Auto de Infração
04/60 ii 09/60 68,6! , si correção 58,61' A.I. 29976
01/61 II 04/62 20455 COla de Previdência 2045b Processo 22/62
09/64 a 07165 262,66 5li89% 94268 1 205 34 A.1. 56.898
09/64 a 07/66 341.96 358 9% 1.227.29 1 669 25 A I. 56 896
12/64 84 16 504 6% 256.ãó 34051? AJ. 56 897
09/64 a 07/65 662,20 358,9% 2376,65 3038,83 A I. 56899
Em endemenro eSlá eln gilS. São menzeles com nome da coletividade. É

da uma prestação de coo que o aruel Prefeito pre o próprio Dovo que paga
IIIS que não foi rorelmeme Cisa iocomõdar Me diánle peh. dispJtcêacla de seuS
esclarecida, e que, se iiio da trresponsebílldade des gov"rnadores .. O :alual pe- ,

/ se fizer a .conp!ov(lção dos enião admlnistredcree que R'"menl(l i,-éJ "conur-uaçêo
dôcumenros que' faltam, goliemilvam o nosso Ião de outroll que já se venft
lmporreré na Instauração ultrajado municlpio Dóbre carem em anos anteriores,
de um inquérito pela Po do povo que encolhe em ocasionando sénos abalos
lieia Federal que .vai dar mli horll um admtntstrador à adminislração. púnnce
muito pano para as jnan- que não sabe honrar o municipal.

A Foto do Fato

Câmara Municipal escolhe nova mêsa

3a.' feira última, a Câmara Muaíetpal �s· '

colheu a nova MêBa e 08 Membros das várias
Comissões; Em ambiente tranquila, 8 escolha
da presidência recaiu na pessôa du V.l:!rea··
dor e Professen, Eugênio Strebe, recaindo o

cargo de vice presidente no Vereador Affoo·
BO Franzner. A 18. I! 2a. Secretarias I ecaí
ram 'nós"Vereãi!ores José Carlos Névt:\s e

Albino Wehrmeister, devendo a llderança da
.ARENA e do Governo Munioipal, ser desig
nada oportunamente.

Na mesma oportuntdade toram eleitas
as Comissões Permaueates . da Câmara, que
ficaram constituídas dos seguistes -vereadores:

Justiça e Redação: -Igolf Sehünke,
Presidente e Haroldo Rístcw a Bruno Henu,
membros.

Vereador Albino Wehrm:ls- Finanças e Orçamento: Hareldo Ris-
ter, de Itapocuzlnho, 2. t P -d t e Ftdélí Hruschka e BrunoSecretario 1 ow, resi en e II

. Henn membras
Óbras e Serriço8 Púbii�os: Fid�li.s Hrusehka, Presíâente e.

Belarmino Gareta e Mário Marmho Rubiní, membros.
Cultura e Assistênéia�Social: Bruno Heno, Presidente; e Af·

fODFO F" nzner e Fidélis Hrusehka, membros.
·Agricultura. Indústria e C�mérc�o: ..

Mário M�rinho Rubin],
Presidente e Belarmino Garcia e Slgolf Schünke, membros.

Cumprimentos à Mêsa Diretora e às .Comisbõtls, com os. yotos
de uma administração voltada para os mtere8SllS da coletIVidade

j�e};gufleD�e. I

Eugêniv btreb .. , o Dóvo�.Ii'residente
da ('âmara

li��-=����==

Vereador AHoDSO Franzner, Vlce-Presl·
dente do Legislativo JaraguaeDse

Repelidoras
.Melhorarão

Aprovado no

Vestibular
da U.F.P .

S." feira última, aten
dendo 8 uma solicitação
do Prefeito Hans Ger.hard
Mayer, a OELES€) enviou
à JlI;raguá do Sul, o 8r.

...... dr. Rui Artm!lnn, enge
nheiro eletreei�ta, de Jo
inviHe, com a finalidade
de medir a resiitência,
de lerro da rMe que IItH'

ve 8S repetidora8, no,

MOrro da BÔa Vista. Em
companhia do menciona-
110 engenheiro, c;ompare
cerllm o Vice Prefeito
Eugênio Vitor Schmöckel,
o Ir. dr. Luiz Rubtlrto
N. maV8D, Encarrt'gado
dI!. Agência da CELESC
looal e o sr. Giga Mül
ll!r, Encarregadu 110 P ..8-
80al, ooa8ião em que !'Ie

mediu a resistência' de
terra, resultant1U provi
dências que serão re·

solvidas simultâneamen·
te pela CELESC e Pre
feitura e com o que !le

rão afastadas a8 cons-

Entre os 2200 candida.
tos que preslElram o ves-

tibular pela Faculdade de
tantes iDterrup�õe8 em

M�dicina da Universidade
DO�M'H: apElI't'lblHí' !Ie tI'!

Federal do Paraná, achd
It'vi@ão, motivadoi' P"T

va se o jaraguaense Ade
descargas elétricas, pro· mir Anlon,i.o Rau. Moçovocando . despesa8 de

dedicado 40S f!sludos, hojemonta. Plira a municipa· vê a recompensa de seus
lidade com a manoten·

esforços, com a sua. apro:çã� do material da8,re vllção n08 exames vesti
petld?ras à cargo. 'l,da bulélfes do Vizinho ESlado
Pref�ltura loca� . do Pllfaná. O acadêmico
AlIá8 é prtlciso reco- disputou IIS 160 vag a II

nh�cer se que a

estradal eXISlentes entre 2.200 de
�ue conduz �té �8 repe· seus coléglls, umö média
tldoras dos .Janali 4 e 6

d 14' condidatos para ca.e, mesmo, p,ara o futuro e

Cana} 5 e8ta em ótimas da vIIga. Ademir Anlonio

con�l>iç,õ�1jI d.e cQD,lle,rvI;!. e um jf;)vem afortuoa??,
çlio, con'Vidando a08 a pais. pode com tranq,I!II.I·
maates de b.êa p,ais8g",ns, dílde in.iei,ar os !seilS est�
uma lI@c.padela pl!lo dos de medicina por um

Môrro da Bôa Vista, que espaç.!,) de 6 anos. Ademir
haverá de e9cantar li é f·ilho do casal Waldemar

gr. g08 8 troiaDo8. A vi-' (Therezia Wolf) Rau, ilu�
!Ião do Bôa Vista !)ederá tr.e comerciante estabeleCI

prupõrcionar uma bela do nesta Praçll. Parabens

oportunidade para futura ao Ademir e cumprimentos
atração turística. Vamo<! 1108 felizes pais. Mais um

conhecer 08 locail e

I jaragullense que b r i I h a
opinar à' respeito. além fronteiras.

_

A foto que estatppamos
e mais uma realização do
Govêro. HaDs GerlÍar,d
Mayer e que foi aplaudido
1'4110 Povo que habita os

,bairros de Governador
lor,& Lacerda e Vila Lenzi.
C.om lia enchurradas de

vf.erão, os referidos bairros
III:�vGm pràlicllmente sub
mersos. com iDl.alculáveis
preJUizos para os mor.ado
res, na maioria operários.

O Prefeito Municipal

enOl
Nenhl!ma enchente verili

tendeu de llubSliluir o cou se. O Povo cElmemo
bueiro ppr uma ponIe, sita' 'ou o acontecimento, pois,
na Rua Venâncio da Silva agora pode dormir sosse

Pörto, imediações do Vic- gado Foram gas lOS mui.
duto. Ao ponle loralmenle

lOS milhões, mlls foram
de concreto. com 14. me bein gaslos pois atendelJlIras de_ largura; eslara em

a umll cau;1I jusia,condlço,es de atender. a
fUlura pavlmenlação da O clichê fixa o instllnte
via pública 511 feira última.
foi a mesma posta li prova da conclusão da primeira
com o vlolenlo temporãl parle dll importante ponte

Impôsto
Conl!ideraodo que a"

guia. do exerolcio de
1971 não cheg�ram à rê
de ballCária em tempo
.hábil, o Pre8idente Nil-

foi Prorrogado
cion8.í de (1olnf)iZf4çlln
e Rleform!l Agi'ária, ex
I BRA. reRlllveu prorrog'u
até 29 de fevereiro pró
xim�, O prazo plira pa·

g'lm"nto, "em multa, do
[mpÔsto Teritorial Rural
e demais contribuições
para fisoais e cargo do
INORA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Tratar da pele, passar tamento dOI oabelos, pa
um bom bronzeador na "8 que ilea tenham brí

praia. creme hidratante. lho e saúde.

maquilagem. fàcitmente é Massagen. no eouro ea

lembrado, mas há um beludo são indicadaa, em
cuidado qua pór vêzss bora tenham Rido conde-

..... C::::::X::::>c:::>o""oc:::::ac:::::ac:::::a escapa à lembrança e po nadas as celebrei cem es-

de eltragar tôda a apa- covadelas à noite. antes

S O C I A I S II rência de bem cuidada. de deitar e de manhã ao,

�ue uma mulher gosta de levantar. pois mais mal
'=========

.
manter: o cuidado com faziam ao cabelo, tornan- Socl·edade de Atl·radores Progresso

Aniversários posa do sr. Laudislau Pe OB cabelos. do o quebradiço. Um bom

try; Também maltratado pe- shampoo na laV'Hgem; �venidaMarechal Deodoro da Fonseca (Fundos)
- os Gêmeos: Srs. lo 1101 excessivo. pelo vIm evitar elásticos. usar len- .,

Reiner e Reinildo Modro. to. pela sujeira natural ço quando ficar exposta .

Pelo pre�ente fICam c?nvldado, os s,rl. AlBa-

- 'I'erezínhe, filha do
. do ar, é neceasärio um ao sol por muito remoo,

etades da Socíedade de Atiradores Progresso. pa-

sr. Alfonso Nicoluzzi; Dia 08 pouco de capricho no tra- ou ao cozinhar. que além! ra a. ASSEMBL�IA GERAL E�TRAORDlNÁRIA: a
- Srta. Iracema. filha

_ Francisco Meier; de medida 'de higiene. realizar-se no dia 20 de feve.relro de 1�72, (domín-
do sr. Alvino Lemke, em _ sr, Emílíe Behlíng; ,

também protege 08 cabe- go�. às 8.30 horas, I?a.ra deliberarem sôbre alle·

Rio da Luz Vitória; _ sr, Oscar Guilherme 1108 da gordura pröpr ie guínte, Ordem do !?Ia. '.. _

= :�rÕ�I�:J! r:og��r- Gnelpel, em Schr?ed�r; Junior. no Rio de Janei da cozinha, são meios de 1.° - Relatôrlo da Dlretcrla e Preataçãe de

tellní:
- a Srta. Lori. filha ro; conservar em ordem II Co�tas .,

.
_ �r. Vereador Eugê-

do Sr. Walter. Laün, - sr. José Santos; moldura do rosto. ,que é 2: - Eleição da N�va Diretoria.

aio Strebe. nesta cidade;
em Nereu Ramos., .

- sra. Idalins, espose o cabelo. (AABe)
3. - Assuntos de íutereese SOCIal

, _ o [ovem, Edelmar .

� sr.a. Renata V\ under do sr. Ricardo Grimm �BS:. Não havendo número legal de !iOCIO.8.

I h F h
.

I
em primeira convocação. far se- á a mesma. meia

Döring. IC_ :��. erinês Eulalia Dia 11 Campanha de EdlCapo hora após. com qualquer número de söctcs pre-

Fazem anos Amanhã' Wunderlich.
- Sr. Adolfo Emmen Civlca sentes.

.

doerter (Induetríal); Jaraguá do Sul. 02 de fevereiro de 1972 .

Dia 09 _ sra. Wally. esposa
O hasteamento d. Conrado Riegel. Presidente interino

S do sr Erich Bräuer;
Bandeira e o cenre

- n. Otília Moser, d H' N' 1-
_ sr. Alberto José Ru- o 100 acrone sao

esposa do Sr, Herminio. b
. ,.

J
'

V' I S A
U bini: o ngatonos, uma vez a r a'g u a e 1 c u os

em níão da Vitórhl; .

_ sra, Ana G. Buch- por semana. em rodos
'. •

-_ sr, Eugênio Pradi b I
.

S b
.

h mann, esposa do sr. Har- os esta e eClm�ntoso rIO o. em Itapocusi- d I d
nho.' ry;

. e qua quer gra e

_: sra. Valéria Kars-
- sr. Geraldo Vieira, ensino. públicos' ou

Bem Rio ....êrro, particulares.
ten ehling;
- sra. Serafinr!,. espo-

sra. Juliana"esposa do 8ão convidados Oll senhores acionistas para

sa do sr. Geraldo:Vieira; lõr. Estefano Fi!lta. tm VENDE-SE. S8 reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,

_ sra. Noemia Lemk., Garibaldi; Ia realizar-se em primeira convocação. no dia 14

esposa do sr. Natalino,
- Jovem Karin Marill- Uma biciclettl escolar. de fevereiro de 1972. às 9,OU horalI. na· ,éd.a social

em São Paulo; ue. filha da sra. Renata milrca Prosdócimo. raios sita na Avenida Marechal Deodoro. da Fonseca.
e Dr. Dietrich Huffenues- !nqxidáveis, em perfeito 930. neata cidade de Jaraguá do Sul, Estado de

Dia 10 " eller· estilldo. Santa Catarins. a fim de deliberarem sôbre 8

es· - Sr. Álvaro Batalha _: s�. Renato Nagel. ,Tratar nesta Redação. seguintp, ORDEM DO mA:

-:
--------___________

1· - Aumento do Capital Social de Cr$
435.000.00 para Cr$ 835.000.00 mediante subscri

ção para integralização em dinheiro e, ou créditos;
2.° - Alteração dos estatutos sociaÍl.;
3.. - Assuntol! diversos.

Jaraguá do Sul. 02 de fevereiro 'de 1972.
Norberto Schulz, Diretor Presidente

Rolli Bruch. Diretor Gerente

�A8ADO- 05 02-72

Emprêla Jornaliatiea
"Correio do POYO" Uda.

- 1972-

IICORRflO DO POUO" �C=-D-=-=-;OS . cabelos e
fundação: flrtur Muller _ 1919

� .
.' .•.A .. - ...

,

- ..
,

Fr.tll.ru e ,O,,,•••lIt.'.

OS C'U·1-dado'sLaranjeiras. Pecell'ueirol,
Kakíseírea, Macieiras, Ja-

Diretor botícabetras, etc. Roseiras
f:agênio Vitor Sebmöckel, Dah1i88. Camélias, Ooni-deASSINATURA�' feras. Palmeiras. eto., ato.

Anual .... Cr$ 15,00
Semestre . . . CrI 8.00
Ayulso • • . . Cr$ 0.80
Número atrasado CrI 0.50

....

verao
PECAM CATÁLOGO

ILUSTRADO

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
, Jaraguã do Sul - S .. Catariaa

LeopfJ/do Se/dei
- GORUPÃ, -

Fai3em anos hoje

zer'

,�a. Selly; 8sposa do
sr. Ervino Lemke. em

Jt,io da Luz Vitória;
- sra. An�elina.

- Celso Wasch;
- Sra. Gertrud Bruch

Trapp;
- o jovem E d g a r

Gramkow;
- sr. Arcelíno Plcolli.

Dia 07
"
- O jovem Luiz Car

los Günther. em Nova
Bruilia;
- 8ra. C1audeta Stul-

'.
OCampeãoJadkieStewart.

PnelJsGoodvear.
O incrívelTTPP.

. Ganhegrátiso incrívelTTP"
TruqueseTécnicas ParaoPilôto

.

.

� (e uma revisão de seus pneus)�
Simples:
,JaQkie Stewart venceu o Campeonato
Mundial de Pilotos· de 1971.
Correu'tôdas as.provas com

, os seguros, fortes e resistentes

I' pneus Goodyear.
E,muito contentes com.a dupla

IND� E COM. BREITHAU�T S.A.
'(h-

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.

*tw� Av.Getulio Vargas,268-Jaraguá do Sul

C.OOOjfYEAR
A serviço de sua segurança. )

._�,.,�_, .:..' ...vJ....:.:. • __ 'J.i'...iL::"':"'�-_'"_ � ...:_'.• " ::::-

Edilal de Proleslo
Faço público que se acha em meu cartório

para serem proteetadas por falta de pagamento
Duas Notas Promissórias de n.O 11 (onze) e 1%

(doze) Vencidas em .ln·lde Dezembro de 1971 8 '

10 de Janeiro de 1972. no valor de Cr$ 125.00
(cento e vinte e cinco cruzeiros) cada uma. em

que é credor ANTONIO ARMINDO ZANON. e

DEVEDOR NELSON POMMBRERENINO. CPF. N.o

019550809. ti como devedor não foi encontrado e

se acha tora desta Comarca. em lugar incerto e

não sabído, pelo presente o intimo para no pra
zo de 3 (três) dias pagar ou dar as razões por

que não o faz. ficando desde já notificado do

referido protesto si não o fizer.

Jaraguá do Sul, 4 de fevereiro de 1972
Hilário Alido Schiochet

escrevente juram. ne impedimento
ocaeional do Tabelião

CGCMF 8� 436 583/001
Assembléia Geral Extraordinária

Primeira Convocação

--------------------------------�

Dr.' Fraaeisco Antonio Piccione
JH::!F;.D1I:CO .... C.H..:M. :1:%

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

Cirurgia e Glh..ea de Adultol e Criançal
Partoe - Doençu de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Residência: Dr. Nereu Ramos. 419

I CO_U1I"'Jt.: - 8.A.:]!OnrA. CAr.....KINA_j.
��-.o_..,.��
'} Dp. Reinoldo MUP8r8 l.

� _ II ADVOGAD!JL_ i
f EscritórIO ao lado da Prefeitura i
1

.

JARAGUÁ DO SUL
,

i
�-....-.,..._..-.��

��a
ADVOGADO nos fOroe de

SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

Janeiro - Brasßia.
Processamentos perante quaiequer Mi.

nistérios, AutarquilLs e Repartições Públicas
em geral.
Escritório C.Dtra!;

Avenida Frankli.n Roosevelt. 23 - Grupo 303

(Fone: 52-1894)

i
ZC-39

"

1 Rio de Janeiro \

��:�:.�aF�"",."'-(!a---,....-or(!1':::7
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C6RRBIO DO IPOVO �A�!\D0 060,2-72 . PAOINA 3

EstaN!Ie Siala Çullll

Prefeitura Municipal de
10rllli· di 8ul

o Doutor Milton Cunha,. Juiz de Direito da
Com�rca de Jaraguá do Sut, Estado de Santa Ga
tari�a, p'a form. da lel, e.tc:-

Inscriçio ao C.G.C.(M.V.) 84 '30 6'�/OOI
Assembléia Geral Ordinária

Edital Ide Praça Indústria da Madlirls Rldalf S.A.

Convocaçãe i

Faz Saber a todos OI que o prelente edital Pelo presente ficam couvocados os senhor.
de praça, c�m o prb;o de v!nte dias virem ou ecíonistes désta Sociedade para a assembléia gera!I
dele conheeímento tiverem e lDtere.a.r I'ólla, que ordínãria à realizar se .no dia 16 de fevereiro de
há de ser arrematado, por quem ·mais der e maior 1972. às 15 horas no escritório d,. firma, à rua

Verginia Pereira, reqoer vistoria a habite-sä lance oferecer, em frente às portas do Fo!um, Venãncio d .. Silva Pôrto, 73, n8sta cidade de Jar';
Alberto Schmitt, requer vistoria e hablts se Oswal: RD dia II de fevereiro do ano .� f972, às fUo horls. o Imó· gol do Sol, afim de deli'berarem eõbre allegoint.,
do da Si,lu, �eqoer vi.GIOria e habtte-as, Anita Trapp,

vel penhorado a executada Emp�eBa.de Tr80nspor� Ordem do Dia: 1
�eqoer Vistoria e habita-se, Arnoldo Keiler, requer

tes Frenzel S,A., na ação exe.cutlva flsca� n. 5764 l' - Julgamento dos doeumentoa 8 conta�.
hcença parB construir uma casa residencial de ma que lhe move a Fazenda Naclonal, e abaíxo trans- do exercício encerrado em 31 de outubro de 1971.

d6i�a, Antônio Rabello, requer licença para eons-
crítc:

,
. .

2° - Eleiçio dos Membros do Oouselhe Fiscal.
trutr um puchado n08 fundos de sua easa residen I] - Um terreno, situado nesta Cidade, a Av. 3,0 - Assuntos de interê8se aoeial.

eial, Ar!l0ldo Manoel Ramos, requer licenç» para
Getutío Vargas! com a �rea de 161.50 m2, fasende

construir um rancho de madeira, Hcräoío Teeilla
frente na referida avemda, com 17 metros, traves.

A V I S O

requer vistoria e habite-se, Mirio Uber, requer li� são dos fl!ndos com terras �s Empreza Auto Via Acham-se à disposição dOI senhores acionistas,

!lença para construir ama cerca defronte sua C8S8
çl.o Catarfnense S A, com Igual metragem, extre

na alide social, os documentos a que se refére o

residenoial, Nilto José Campos, rsquer licença para
mando .com 12 me�ros e 10, em ter.ras da Bmpreza ��tir:4g,9 do decreto lei n.O 2627 de 26 de setembro

fazer uma construção de madeira contíguo a �/re-
Auto Viação Oatarínense S A, (I de outro lado com

Jaraguä do Sul. 12 de Janeiro de 1972

lidenc.ia, José Gonç�lve8 F.", requer heança para
7.10 metros em terras ode Jensen & Cia .• regi8t�ado Joiio Germano Rudolf. Diretor Gerente

demolir Boa casa residencial s . Jorge Meier, requer
nesta CO,marca, sob n. 18.994, às üs, 17!:l. do lIvro Ewaldo Rudolf Diretor Comercial

licença para construir uma casa residencial, Otávio 3-1, aval�ado em Cr$ 2400,00
"

Felipe, requer licença para construir um rauche
ASSim h� de lIer arr!'lmatado, referIdo imóvel, 1°17'========0==========,.,

para guardar material, Ind. e Com. W, Weege S/A, por quem maie d!'lr e maror lance oferec�r aClm,a
requer aprosação de planta, Greg6rio Marotli, re

ao _preço da avaliação, podendo. ser examinado di II
E·"" J d" C b"1

II
quer vistoria e habite-se, Noriyal Chiodini, requer

to _Imóvel, p�)r quem tnterêsse tiver, no endereço '1,1 scrltorlo ur"l ICO anta" I ,Utvistoria e habita se, Helmoth Kienen, requer liceu- a�lma menmonatlo: E. para que chegue �o couhe

,a para construir uma garagem. Abilio Olindio Da-
CImento ,de tOd08 IOtere,seados, fOI expedido o pre II . I

niel, requer reaprOV8ção do projeto de construção
sente edital que será aflxad? no local d,e costumes, II Max Roberto Bornholdt IIda eaaa restdaneial, Adernar M3hnke, requer apru- �8 portas do loru!? e publIcado !lo Jornal local

v8ção do projeto de reforma' de sua CaS8 residen'
Correlu do �ovo nB forms da lei. Dado e pas- II

cid bem como a vistoria e habite-se, Primo Chio, s�do nesta Cidade de Jaraguá do Sul,. sos nove II Luiz Henrique da Silveira It
Idini, requer licença para reformár e construir oma

dlss do mês de lI"lzembr\) do ano de mil nO,vecen U �
area de alvenaria p/mstalação sanitária, Dejair Pe'

t08 e setenta e um. Eu, IdOlpho Mahlud. E8crlvio, o II 'A DV OGADOS II
. reira, reqoer aprovação de um prcjsto de constro·

subscrevi.
, ., , II IQão de uma ampliação na sua casa re�idencial, (ss) ,Milton Cunha, JU.IZ, de ,Direito lTILlThtfl\ lThtfl\ lMT[�Tr tfl\� \{T ÂI lO> Ir ÂI �

La�delino. Pok'ywiecki, requer licença para cons
A presente cópia confere com orlglDal; dou fé. " 11 1UI\UI 1UI\U/!V11 !'�\I.1r\Ulu) "J .ö\.�\I.1rßhJ) .t

t�ulr �ma cerc.a de 8St8 «!u,eh s, ho Pradi, requsl Jaraguá do Sul, 09 de dezembro de 1971 II Contador I
.Istorla e �8blte·se, Tlbe,r1o �ozza, requer IIceDça O Escrivão, Adolpho Mahfud". I'para demohr sua cua reSidenCial- . II R' d F' I I I

- C E R T I F I QUE. S E _ '}
- II eglstro e umas P It

Eduarda Francisco Wilhelm, requar· por certi P."ntufas Jaragua' Ltda. ,UI Escritas Fis.cais Imp. Renda ,U,dia o fechamento de ruas do Loteamento Vila
Baependí, Mlrcos Dalprá, requer uma certidão de U I
constroção, Reinaldo Roedlger, requer uma certi· fi Contabilidade ICM It
dio de que ola possue calla própria, Ary Carolino (Antiga Oficina Kohn)

II rI
Fr�at, r,eguar �or cllr�id.ão.. se o reqser.ente pagou. Defesas Fiscais INPS
os. Impostos, B/!lIdoslrlas e oq Alvará de Licençll, Pinturas de Letras. Painéis II ,IHIlArla Mor.tli, r<lquer por oertidão ° pOllsmen'o Falxa� 8 Placas' II FGTS I
�e _imp�stol, Abilio Olindio D�niel, re.qoer por cer· I II ,
tldao ,81 o req·oerente 8 lOS espÔ8a pOllsoem COIS Mudou II� par. 8 II A M I D d 210 IJ
pr6prla 00 nio, Arthor Eggert. reqoer por cerlidio Rua Jorge Czerniewicz, 497 II V,· a, .. eo oro, .

tI
qual � número. -de todos os ahará de localização,

.

TibériO e ZOrBlde Rozza, requer por certidão se Oll II II
re�uereDte8 são possuidores ou não de C8S8 pró

- 0============.==========.

I>rJ8, Haroldo Antônio Pereira, reqoer oertidiio de Vend·e-se r-�--"(!)--"(!)-I�I,·�--"(!)�.,.'�--"(!)�construQão, Irma B. Vieira, requer por certidão em
.

qlle data foi dado baixa de sua firma.

-AVERBA-SE A BAIXA- Terreno J A LUG A/. 'S E l
Ary /Caro)ino Fruet, tendo encerrado suas Situado 9 km, do centro

J
"

lÍ.ti.idadee no ramo de comércio de • varejo, re- fnuer eancelaIDento dos impostos,
de Corupá. na E8trada

., Nova Corupá à São BI!'D Um é 't' 'R E d'· á·f _ C O N C E DA. S E _ to. tendo 10 a 12.000 m2, armaz m SI O a ua xpe IClon rIO

r altitude cerca 800 metros
!' .

Adelino Erbs. reqoer alnrA de licença e 10- própria para conetru"ão r GumercI"ndo da SI'lva·, 83,O;ahza9ão como músio autônomo, Y

de calla de veraneio.
- ARQUIVE-SE-

JInformacõel com o Sr.
Cícero Ferreira, requer vistoria e habila-se, Kurt HllIbr.cht, Caixa Tratar no local, ou na

- I ND E F E R I D O - Postal, 7 Corupá. CII·max Ma'gazl·neWaldemar WiJle, requer licença para eODltruir um
puchado DOS fundaI de Bua casa reaidencial, Dar- Lcy C,!rreia, requer aprovação do projeto de uma "Correio doPovo"·

.

�:sa lá oonstruida de propriedede do Sr, Ademltr um Jornal
��.,.,._����

-ahnke.

J=�I, " �. j.n:.:s� I

a� do Povo

fBEBIõASi-Ãi
....

WllitEiMs.Ãl
s ó C I O I � Revendedor d<l ,
·VeNDE

..

d BRAHM'A CHO�P I
sua participação"'em Empl1êsa gozando de em Jaragua' do Sul' I'excelente conceito comercial e ótima situa- I :
ção finançeira. Al t V 1 d It'

. ,
.

Situado no centro,�:em"""privilegiado ponto
•.

O a e .. o Q) aI, e, agora i.comercial.' fPossibilidade de expansão.: ilimitada. I fI tambem ln tegrando -sena H
Excepcional oportunidade para elemento di- H:.1

.

Grande Floriano'pOII·S, B:.:.nâmico, com ambição de' progredir. i 8 B
Informações; l����utet�l?o SJ:�gas, 350 � � onde além dos seus produtos revende H

���'--�_IID�"'_"::=:i6ii:'''_''''==::iiIII_1-....:-==*iiIIti::-.:;==........iL�����

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
A Vista da Informação Como Requer

I
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Guaramirim, verificou-se [ chidos pelos se.gulOtes

.lNO Lili J,ARAOUA' DO SUL (SIl.NTA CATARINA) S'8ADO, 5 DB PBVBRI!IRO DB 1972 N.;; 2.669 na última 3a. feira a eleí-: vereado��sl VPr�sldev�te
'''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''- Cão da nova Mêsa da Pedro Iríneu erga: Ice

Câmara de Vereadores. Presidente, Lauro Lemke,

·,',··!':LI·on·s· Completa. 10 PrOVI-nCI-a Ma·rl-sta De acõrdo com a orien 1.° Secretário, Leonardo

anOS tação adotada I!elas duas O!inger e 2 0. Secre.tári�:
t "S'

- correntes politicas que Ciro Jurandír Malochl,
,-

O Lions Clube de

Ja'lsideramos
vinculados ao

em novo uperlor ����eint�:�ap�Si�ã�reJ:� ��rb�!d�r8�Oal���m3�p��::,
! raguá do Sul completa no êxito dOll I e õ e s de Embora passado algum tempo, é n08 grato

[cargos
na Mêsa seguindo ção do nôvo presidente,

torrente mês de fevereiro Jaraguá do Sul, o que levar aos nOSS08 leítores um acontecimento que a linha de comp�rtamento na qualidade de en�ão
de 1972, o seu 10' ano muito nos envaidece. Os eseapa à grande maioria do Povo desta região. adotada na constituição Presiden.te do Legísletivo

: de existência, Comemorando 38 leões que hoje rece- Desde muitos anos a nessa cidade é séde da Pro. do Diretório Municipal. Guaramírense.
'; um perfodo de grande fero bem os tlustres visitantes v41cia Marista de Santa Catarina. Em outros Esta-
tílídade paraos íntereeses leões e autoridades, pro dos a séde concentra-se nas ca pitals. Em Sante

• .

comuns de nossa cidade porcionando um ágape Cerertna, êI províncla localiza se em .nossa ·cidade,.o Registro CIVil Wanderson RauHá
.

precíssmente dez no Parque Agro Pecuário que muito nos envaidece. Multes figuras de va!�r Aurea Müller Grubba, ! 'ficial
'anos; realizava-se um «Ministro João Cleophas» desfilaram no alto cargo, of�rec�ndo ao povo ceran do Registro Civil do r. Dis-
· movimento leonístíco, e, posteriormente um nense uma sorna tncomensurével de serviços de tri.o da Comarca de Iaraguâ
despertado por compa animado baile nas depeno grande significado pare 4 educação da gente barriga do Sul Estado de Santa

· nheiros que viam na dência8 do C A. Baepen- verde.
.

.

Catarina, Brasil.
J cidade de Jaraguá do di, são oa seguintes: Um dos que. a sociedade de.stacou foi o lrmâo Faz Saber que comparece
Sul, o' núcleo em desen Aldo Piazera, Adolar Luis - Aveltno Spada. que a Cêmare de Vereadores ram, no cartório exibindo os

volvlmemo c a paz de Jark, Artur Rode, Arno d��lacou com 0. tírulo hono�ffico de Cidadão Hono- documentos exigidos pela le.
abrigiu um pugilo de Hensehel, Alexander rano de Jaragua do Sul, hole desempenhando IIS ahas afim de se habilitarem para
'homens com vontade de Otsa, Bruno Wolf, Attlauo funções de Diretor nc Colégio lntemaclonel. em Roma, casar-se:
servir desínteressada- Zimdars, Clemenceau do ne Irélle. A sue despedida foi ai!lsinalada com 'a com

mellte.:Da.idéia passaram I Amaral
e Silva, Ernesto perêncta das autoridades ecleeteertces e edmrnterrau Edilal n. 7.746 de 9.8/1/72

parà a ação e hoje Clon- Joesung, Ellzaldo Leut- vas, no lreíere Tênis Clube, sendo subsrüuído pelo
templamos snvaldeeídoe precht, Guido Gascho, Vtce.Prestdente, irmão José Ruver.
Oll dois lustros de aS8i Harry Butzke, Haroldo Em outubro de 1971 verificou-se a eubetítutção
netadas atividades em Ristow, Horst Steio, Heínz pelo Rev. Irmão Aloisio Kuhn, eutro !ilho tlustre dos Ele, brasileiro, solrelro,
o 08 S a sociedade. Em Bsrg, Gerd Edgar Bau- pampas."O nôvo Provincial dos Irmãos Mertsree em engenheiro-mecânico, ne

inúmeras oportunidades mer, Ilson Bastos, José Sante Catartna, nasceu em S.' Luis Gonzaga, Rio rurel de CaÍ11pinha, nesle

OI administradores têm Gonçalves dll Oliveira, Grande do Sul, em 18 de Julho de 1935, Os eSludos Ealado, domiciliado e re

tido oportunidade de des João Lúcio da Costa, secundlirios foram realizado!> no Inslilulo Champang sidenle à Rua Guilhli:rme

tacar as atividades dos Jamiro Wiest, José B!lhia, 'nat, em Pörlo .\legre. Nas. suas alividades aposlóli- ....'eege, nesta cidade, filho
leõ.s

.

jaraguaenses em JOilé Hermello Marchi, ca!!. dedicou-se ao magistério em Joaçat.a de 1958 a de Erminio Rosa e de

pról de um melbor en- Lino Baratto, Hilário Ba 1960; professor em Curiliba de 1961 a :963; em 1964 Ortenci li Rosá.

tendimento e n t r e os raUo, Mário Marcoll Ai· a 1965, desempenhou o cargo de Direlor no Colégio Ela, brasileira, solteira,
homens e de propugnar roso, Mousss Nacli, Nél- em Joaçaba; em 1969, foi nomeado direlor do Esco· doméstica, natural de Ja

por um ambiente melhor son Klitzke, Lotário lasticado, em Sanla Maria RS; em 1970 1971 verificou·. raguá do Sul, domiciliadil
na sociedade locaL O Fendrich, �Paulo Moretti. se a dellignação com'o Diretor do Noviciado dos e residenle à Rua Mare

primeiro presidente foi Orlando Bernardino da Irmãos em Flori.nópolis. O Superior Provincial é chal Deodoro, nesla cida

o sr. João Budal da Silva Silva, Rolando Jahnke, formado pela FaculdiÍde de Lfnguas Neoldtit,as - de, filha ce Jorge Ersching
e o .atual presidente do Rubens Nicoluzzi, Octa· Universidade Católica do Paraná, com sede em Cu- edeLfaiaSchminErsching.
Lions Club. é o sr. dr.· c1lio Pedro Ramos, Ro �iliba, havendo ainda cursado IJ Faculdade de Ciin
Orlando Bernardino da [land Harold DOrnbusch, cias Religiosall (Teologia), em Roma, no periodo de
Silva, que congrega a João Jocias Weber, Sig 1966 li 1969,
grei dos leões. Para mar Benno Lucht, Willy . O Irmão Aloisio Kuhn, gaúcho da bôa cêpa,
melhor difundir o.s ideais Mahnke é Y o I a n d O' lern para SUII felicidade os pais vivos, formando um

180n18ticos, o no Sli O' Vecchi. :E:ste semanário conjunto familiar de 6 irmaos e 2 irmãs, doe quais
Itlmanário pôz à disposi apresenta ,aos leões jara- uma irmã é religiosa, da Congregação �as Filhas do
ção do Lionll jaraguaen- guaeoses ?S seus elusi Amôr Divino, enquanlo que os demais são casados.
lIe uma coluna, através vos cumprimentos, com a

. O Conselho AdminiSlrlllivo é formado pelos Ir.
da qual 'pudessem ex· 08 votos de uma ótima: �,aurindo Trombena, Vice Provincial e Secrelário; Ir.

presl!ar. os seus ideais. estada entrtl nós das l�uguslo Dalló, Conselheiro de Formaçiio; Ir. Osvaldo
Algu,ma!! vantagens re ilustres autorIdades leo- Miguel Müller, Conselheiro de Adminislração e es Ir.
imitaram da divulgaçao, nfsticas do Estado e do JQsé Ruver, Albino Moreilo e Aquilino Banoni.
de fórma a que nos con- Pais, t

A Un:ão CCilarinense de Educação (UCE), com

I�de �m !lossa CIdade, conta com a serui.nle direloria:

M M· G bb Ur�sidenle - Aloísio Kuhn, Vice - Jose Ruver; Se
, aria oser ru a crelário - Laurindo Trombella; Tesoureiro -. Os

valdo Miguel Mülle; Vice - Augustü Dalló; SupleDles:
· Faleceu ás a,ao hs. do

[91
anos e mêses de idade, Albino Modeslo Morello e Walmir Anlônio Or5i. O

dia 2 do c o r r e nt e, a deixando os seguintes Conselho FisCdl é formado pelos seguinles membros:

"eneranda Seohora Maria filho!!: Waldemar, Álida, efeiivos - Dorval d'Avila Vieira, Pedro Sarlori Za

Moser Grubba, espôsa do Leopoldo, Ottomar, Hilda, nella e Ignácio Cechin. Suplenles: Narciso d'Avila
saudoso Oél. Bernardo Adalberto e Bernardo Vieira. Bruno Wendling e Alcídio João Schmidl. Edilal n. 7.747 de 31/172
·Grubba. f)onsoante noU· Jor., além de nétos e ESla fôlha cumprimenla o i1uslre Irmão Provin· Carlos Berlhold e

cia em nosso arquivo é bisnétos. cial e seus abnegados membros. com os ·volos de Darci Maleus de SOUZi!
uma das famUia8 pionei· O seu sepultamento proffcua geslão.
ras' que aqui v i e r am deu·se com granoe acom J!II-...----....--,-------o.I!.

colonizar o Itapocú, hoje paDbaIDento para o Ce
a progressista cidade de mitério Municipal, sendo

Jaraguá do Sul. Já em o seu corpo depositado
vida a ponte pên�i1 que no jazigo da família, en

.

atra,vessa o rio Itapocú, quanto o Gôro masculino
em sua homenagem, re de Nereu Ramos entoava
solveu a administração câoticos religiosos de- ra

municipal dar á referida ra belêsa, numa derra·
via o nome de Maria M. dtlirb homenagem à ilUB
Grubba, h o j e de vital' tre falecida, «CorreiO' do
importância pua a popu- Povo»,'apresenta á.fami·
lação que habita as mar lia enlutada os seU8 sen

gens do principal rio da tidos pêsames.
cidade. A extinta contava 1

t AGRADECIMENTO
A FamlUa da sempre lembrada

Maria Moser Grubba,
ainda profundamente consternada pela perda Irreparável
deIte ente querido, deseja externar profunda gratidão a

todos que, de )lma maneira ou de outra os confortaram,
.

II em ejlpecial ao corpo de medlcos, enfermeiras e fun:
cionários e ao. Pe. Conrado Capelão pela atenção que
dispensaram durante a enfermidade da exllnta.

.

Agradecem, tambem, aos que. por melo de cartas,
telegramas e nOres,manifestaram o seu pelar.. bem como,
aos que, nas cerimonias, funebres com sua presença,
trouxeram conforto e carinho e nOS80 agradecimento ao

Rev. Pe. Aloisio pelo conforto espiritual da Santa Missa
e tambem aos cantore. Amigos de Nereu Ramos, que
com leu Coro de vozes prestaram a extinta lua ultima

homenagem.Taxa Rodoviária
-

Ja
Profundos Agradecimentos.

saiu========--
Aviso' Important�

"A Direção da Escola Básica -"Holando
M. Gonçalves", à. Rua José Teodoro Ribeiro,
desta cidade, torna público, no intuito de
informar os interessados que estarão abertas·
as MATRICULAS para todos 08 curs08, no

perfodo de 20 a 25/2, em horário normal de

expediente. /

Comunica' ainda que, para o curso gi
nasial (6.°, 6.° e 7 o graus) haverá perfodo
vespertino e noturno.

Jaraguá do Sul, 1 de fevereiro de 1972

A Direção"

O Diário Oficial da I res de FNM 2150, Opala
União. de 3i de dezem- 4100, Aéro e Itamaraty,
bro de 1971, publicou a pllgarão 480 cruzeiros,
nova Taxa Rodoviária Os senhoreIl proprietá
Federal, para \"igorar em rios preparem a bolsa,
1972, em tôdo o territó para attmder ao empla
rio nacionál cameoto do corrente
Quem tiver um cami· ano, E bôa viagem pelas

nhão com capacidade estradas' dú Brasil. NAo
para 40 Ton" terá que esqueça de olhar o se·

pagar 4 mil cruzeir08. guro obrigatório. Anual·
O Volks 1500, TL 1600, mente vence o mesmo

Va r i a n t, Carmaoghia, muitaR vêzes' f6ra do
Belina, Corcel e Opala, prazo de emplacamento
estão taxados em 370 A multa em tai8 C8S0S

cruzeiros. Os possuido- é de 100%

Ordlval Rosa e

Roseclair Ersching

Wanderson é o nome do
prtmogenito do casel Wal·
dernerMaximiliano (MlJgda
da Silva) Rau, residente à
Rua Preso Epilácio Pessôa,
em Jaraguá do Sul. O
nesctmenro do me s m o

deu-se ao día 19 de J.
netro, no Hosplrel e Ma
ternidade Slio José. São
seus avós paremos o Sc'
nhor Waldemar [Therezte
Wolf) Rau e materno, 4

Senhora Ingeburg Malhiall_
Cumprimentos à Senhora
Magdd com seu es"ôso e

ao ga ro lo Wanderson,
eXlensivos.aos respeclivoa
avós

Visita de

Deputádos
Edital n. 7.746 de Dt/l/72
vsvaldino Belarmino de

Mira e

lsolina Freiberger

Dia 3 de correnle, a ci.
dade recebeu a visila hon
rosa do ex depulado fede
ral Lauro Carneire .de

Loyola, cidlldão honorário
de Jaraguá do Sul e o

deputado federal Pedro
Colin. Nd Pérola do' lia·

pocú vieram dar aludi·
menlo a i'llividades lIdmi·
nisrralivas, relacionadlJs
com as .1I8S esféras federais,
vis.ilando as principais fi

guras Arenisll:rs locais.
O deputado Pedro Co··

Iin, represenillnie jaragua·
ense na Câmara FederIlI
eSlá vivamenlll' empenhado
na solução dos problemas
ligados à esfera federal,
nOladamenle.

Ele, brasileiro, soIreiro,
comerciário, nalural de

Guaramirim, nesle ESlado,
domiciliado e residenle em

Guaramirim, neale ESlado,
filho de Garrone Tavares
de Mira e de Maria Luiza
de Souza Mira.
Ela, brasileira, solreira,

doméslica, nalural de Ja
rdguá do· Sul, domiciliada
e residli:nle à Rua Ferdi
nando Prddi, nesla cidade,
filha de Bernardino Frei

berger e de Ida Reinhold

Freiberger. ..

Tudo sôbre a

Agropecuária!
Ele, brasileiro, solreiro,

lavrador, nalural de lbira

ma, nel>le' E"'ildo, domici.
liada e residenle em San
Ia Luzia, nesle dislrilo, fi·
lho de Paulo Berlhold e

de Adélia Berlhold.
Ela, brasileira, solteira,

domés.lica, nalural de Ja
raguá do Sul, domiciliada 1- __'

e residenle em San 'i! Lu

zia, neste dislrilo, filha de Ele, brilSileiro,' solleiro,
Leopoldo Maleus de Sou lavrador, nalurul de Indai!!I,
za e. de Alida Hass de nesle Eslado, domiciliado

Souza. e rli:sidenle em Vila' Lenzi,
nesle dislrilo, filho deMil

E�liral n. 7.748 de 1/2/72 noel Olympio de Oliveira
Reno Lümke li: e de Carolina Domingos

Teresinha Lourenzeni de Jesus.

Ele, brasileiro, soIreiro, EI�, .brasileira, so�eir.,
lavrador, nalural de pome.,

domesIlca, nalural d_ I�-
d nesle Eslado domi- dal<!i, nesle Estado, dom!

��Ii:do e reside�'e· em ciliada � residenl.e ,:m V�
Sanla Luzia, nesle dislrilo, Ia Lenz1, �esle dlslrilo, fl-.
nh d Emilio Lümke e lha de loaD Sablno e de

Je �ri�a Lümke. Virgília Deolinda de Jesus,

Ela, brasileira, solleirll, E para que chegue ao 00-

doméslicil, nalural de Ja nhec,mento de todos mandei
raguá do Sul, domicililldll passar o pr.esente e�iral que
e residenle em Sanla Lu será pubhcado pela Impre.nsa
zia, nesle dislrilo, filha de

o em cartório onde será
Luiz Lourenzli:lli Filho e alixado durante 1 S dias. Se
de Leopoldina Prelli Lou alguém souber de algum im
renzelli. pedimc,nto .

acuse-o para os

Edilal D. 7.7fl9 de 1/2/72 fios lega1.�..
Marcio Adriàno de Oliveira AUREAMULLER GRUBBA

e Helena Sabino O Iml

Ouça a Rádio Rural
Brasileira do Minis·
tério ,da Agricultura
Zyz·31 em 6.065 kc/s
onda curta de 49.46
Me' Zyz 32 em 15.105
Kc/s onda curta de
1986 M.
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