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Direito ao SossêgoA Foto do Fato
Dêsde que o nosso eo- vizinho do lado discute conduta dentro de uma

laborador A. K. abordou eceloderememeo orcemen- sociedade organizada.
o problema do barulho a lO dornésnco que, a espôse
que 05 pacatos cidadãos estourou e o outro aproo
estão, expósros no pertme velre a vistta do vizinho
Iro urbano da cidade, inú do 3° andar pare discutir
meras cartas são endete- a serre e o azar do luven
çadas à nossa redação, tus e do Baependi. Lá Ió
aplaudindo o artigo ·'Iara· .ra, no Pôsto de Gasolina.
Iruá do Sul, cidade Inós o compressor um tut, tuí,
pita". Via de regra o as tut, surdo e sincopado
sunro vem relacionando impulsiona a águll nas
com o excesso de polui- mangueiras que lavam os
ção sonóra no ambíenre carros, enquanto que o A própria munrctpeltde
em que vivem, De Iéro, o som se mistura com os de pOSSUI um instrumento

a,asullto
é meia nOVidade'loutros dentro do aperte legal, chamado Código de

Alé há bem pouco, lernpo, mente em que lIS paredes Posturas Embora dare de
II população urbane vivia recebem e -tranemttern a 1948, ao ternpo em que
em moradias cercadas de a sinfonia do diabo. Pela Weldernar Grubb .. éra Pre
jardins, com 'conslruções rua, embora já tarde da feue, êle1prevê as posturas
um tan o quanto etestsdes nolre, alto falantes um fré- municipais. No capitulo da.
da vie pública. Com a nesí apregoam as vlrrudes 'Segurança e Treuquíbdade
.glomeração urbana, a de produtos, magoando Públicas, treis arligos ce A toro trensfermade em se sabe bem porque, mas

I
população. A ultrepasseconcentração do povo se ainda mais quem apenas bem pari! o direito dos clichê fixe a practnhe da a verdade é que nunca gern do nível da estredefaz por construções de quer ler direilo ao sossêgo vizinhos•.Ei los: "Art. 59 passao-em de ní v e I, na nlnguem ousou atacar êste de ferro já não é meis um

Prédios com vérles pavt- e ao sono. IAté hole não N-
.. _ _ e

- ao se perrmnra, II confluência de Mal. Deo-' recanto neganvo de nossa percurso penoso e desa-
meal... ReDte à rua e, se deu multa arenção pa- noite e<1onde quer que seja doro e da Exped. Gurner prtncipel via pública, Cou _gradável pela sujeira' quenoa : fIlIIdos, geralmente, ra o. fálo, Há que se, con- <li perturbação do sossêgo cindo da Silva. O local be ao erual Prefeito Mu- acumulava.de aariz em cima do vt- ludo, olhar êste aspecto público, com altos falantes, esteve ebsndonedo desde nlclpel e, no exercício ozlnho, Não existe mais o do nosso progresso. Aos rádios, busínes, centenas a construçäo da' Bsrrede e v e n I u a I Vice-:>refeilo, Mais uma óbra de em-
espaço vazio entre as edí- poucos delimita ae o direi ou dtscussões. Art. 60 - de Ferro, no ido ano de belezamenro, com s u li s
Ilceções que absorvia os ro de um e de outro. On- Os veículoe automotores 1911 e desafiou ii cepecl: constatar o lamentável f.l ô r e s multicoloridas IIroidos da vizinhança. O de começa o \ direito de não pO,derão rr�nsi.la�co� ,d�fe de _pucepcão

�

de rô 111110 r.ipl·ciar II construçäo emoldurar o quadro urbdnoproblema se acentue ceda um, rermlna "L direlro (to o escapamento .a�, e r t o, dos 913
. ildmidJSlradOres" dos pas8eios,�de f10rEiiro,-S I {fã cidade.

,61
anos são

vez mets e à medida que outro. Não é demagogia e Art. 61 - É protbldo dar desde os Intendentes 'alé e uma mínt-preçs que hole decorridos eté que se
novos prédios se erguem nem é cl i I a dur ii, como liros deot.o da

ci.dade
e os Último,s p'efe'iros.

Nã�!e
admiraJa por -'ôda a consumasse a Óbra.

DilS principais ruas da ci querem iÍlguns que têm um bem assim soltar fOiueles '
' .

dade. Os veículos, por si conceito diferenle sôbre o 'sem prévia licença da au- .' • ,', ' :..
IIÓ, já poluem sonoramen· direito dos vizinhos. Nos roridade compelenle. É EnSInO SuperIol1 Quanto, Reiorma da Rede
Ie o ambienle. Em algu'ns grandes cenlros, depois verdade que ii pena con

I
' '. Arrecadam'os EI" i d 'd dcasos verificam·.e até os das 22 h o r .. s, qualquer sisle numa

mult,a,
..irriZÓria, ,sera motIvo dl'

elr.ca a Cl a e
abusos, com os callos de barulho póde acabar na c.onvenhamos. Assim meso

, Pl' t de I CM? ' De acôrdo com o traba-
escape morlirizando os ,Rádio Palr:.rlha, F�slinha� mo, para casos das pos· a es ra �' lho apresentado pela classe
ouvidos dos moradores. qeixam de acelerar depois turas, a Lei n o 309, jêÍ i Em Jane!ro .de 1972 o conservadora de laraguá
Alguns, felizmenle poucos, que começa o direito dos atualizou o seu val ô r O Coordenador local de oosso mUDlcipIO teve 8 do Sul ao enlão Projeto
Irocam o horârio de ira· oUlr08, seus semelhantes. pi;lssando de l/lO de sa' Ensino, Prof Arislides M. participação de Cr$ Calarinense de Desenvol
balho pora II sonéca e uli· 05 carrang05 envenenados lário alé 1 salário mluimo Gonçalves, um dos entu- 193642,73. Foi a arreca· vimento, hoje, Plano de
Iizam as horils do silêncio, põe a mão no escape, l'ara vigente na região. siaSlas �o ensino ßuperior dação mais alta que Ja- Ação do DesenvolVimento
p�ri! infernalizar a,popula. não dar atrapalhação,com em nosso meio, leve opor. raguá do Sul já experi Catarinense, deverá ter.
çao que precisa de descan- a dona juslo. O problema, agora, é 'unidade de nos trazer no mentou nos últimos 12 lugar, no corr,elite ano, iii
ço. Mas oiio são só ds Até hoje, apesllr de cer· partir para o Direito ao líeias alvissareiras sÔbre mêses. O m'uvimento reforma dö rêde elélrica da
veículos e os notivagos los abusos, a população Sossêgo. Aplicando r as' a eXlensão de faculdades iniciou em Janeiro de cidade. O objetiVO princi.
que desrespeitosamente lolerou IS muitas fórmas leis,

.

com bom rsenso e à laraguá do Sul. A im 1972 com Cr$ 150430,76 pai da reforma eslá ligado
agridem os que dormem de barulho Que, compõe o 'autoridade, haveremos de prensa ocupou se demora· e terminou cóm Ullla CIO desenvolvimenlo du
cêdo, em busca de um 50- hino da poluição sonora. voltör ao tempo em que damenIe dissecando o p a r t i c i pa ç ã o de Ur$ ativililades 'indústriais, já
no reparador. POSlOS de Mas estamos sentindo 11 tôdos se rO'speifilvam mu· assunlo.' E, como.o assuo 19Z,9HI,56. B,ÔIlS perspec· não suporlando ii ai u a I
gasolina costumam reali· redção à medidil que os luamente. Bom tempo se to continúa na ordem do tivas cercam os desti� rêde a demanda d� energia.
zar Irabllihos barulhentos, homens vivem mais JUDlos, êste algum

.

dia ,voltasse.' dia, as c1asse8 representa- nos do nosso municipio, Em consequência dessa
sem olhar a hora noturna apenas divididos por pa Mas II educllção remove tivas locais lern se mani pela produtividade das benfaseja atiVidade da
em qUe ocorre. redes. montanhas. festado quanto à oporlu· Dos�as emprêsas e pela CELESC, deverá rl1suhar
Reslauranles e boates, A evolução exige uma

E.;V. S nidade da medida. Clubes empenho de· nOSllOS ope· atividade coueXél e que
no afã de atrair mais tom'ada de consciência das de s e r v i ç ó formularam rários �que fabricam o virá benificiar a periferio
algum clienle, abrem o outoridades. Mesmo o po.

convite' ao' Inspetor Fede- destino (je. nossa �erDq.. da cidade, que se desen
volume das radiolas e to. vo maig educado, recebe fill, sr. Guilherme uembal volve de ·fórma extrllordi.
CII aiscos, como se a ci· com salisfação as leis que Coordenadoria Ia, para profe'rir pàlestras

D 'd' nária, oferecendo àqueles
dilde tivess� a obrigaçao de gar<!nlem segurança, e

em nOS5a cidade, abor· ia' ,

o usuários melhorias e con·

OUvir músicas de péssimo tranquilidade. É v.erdade RegI'ona'I de dando e informandl) �ôbre fortos que só a energia
g• t h h o momenloso assunlo. A G' ,

f· eléfrica pode Iräzer.os o para a ora em que que cerlos ábilos liverom ra 1 coela é tocada. Os condo a sua moralização. Alé Educação visila .do ilustre educador
mínios 'que junlam lipos há bem pouco as paredel!

'

,
devera ocorrer na segundol Dia 7 do c o r r e nt e

�umanos de tôdos os !pli' laferais e os fundos dos Vimos pelo presente quinzena de fevereiro. marcou a passagem d�
Ilzes, com vários andares prédios, .eram locais im· solicitar a Vossa Senho· «Dia do Gráfico» .. Esta,
e completa deficiência na provisados em mictór!'C)s ria e gentilesa de divul mos de certa fórma
ilCÚSliclI, criam uma novi que os mais apressados I gar que o prazo final Coordenadoria Local ligado a êsses homens
dade até então ignorada ulilizavam para aumentar para a entrega à Coor anônimos que comandam
dI! maioria do povo: Sa· ii fedentina que exalava denadoria Regional de de Educarão o nosso iuformativo. Em
bem 'lá o que é eonviver janela a denlro dos ap�r· Educação dos relatórios 'li tôda8 3S cidades verifi
num prédio onde residem lamenlos. O "pipi", for- das comissões de seleção, A Coordenadoria Lo- caram-se solenidades,
2� famílias em que há mava sinuosos riachos respectivas fichas de cal de Educação faz um assinalando o aconteci
Crianças aos berros e em peilIs calçadas. onde as cálculo de necessidade e apêlo a.os 8r8. Pais de mento. Entre nós, apeuas
brigllS, correndo pelos cor senhoras receiavam pisar, documentação comproba famma para que matri- uma lacônica noticia foi
redores por fallll de oulro lemendo alguma contami· tória da inexistência de culem 0111 filhos de 7 a estampada em nos s o

espd�O, �m que o vizinho nação. tr'uitos personagens estabelecimento oficial 14 anos de i(jade; na es. semanário.' Ni n g u é'm
de cIma' se salisfaz com famosos fóram pegados congenere na localidade" cola mais próxima de reuniu-se e a. comemo
Um "Capim Gordura" a com a boca na botija. Fe ou vaga no me8mo é de sua residência. De aCÔr ração ficou mais ou
alimentar a aurícola sono lizmente, d'epois das bro!!· 15 �e ma.rço do c'orrente do com 8 nova sistemA- menüs na base do culto
ra, enquanto que odebai cas, isso acabou., É uma alio. É o que manda tica do 81lsino, ninguém interno.

'

Xo aSSiste empolgado e <ii rórma de apurar os cos avisar o Prof. Moacir deverá ficar röra I da es De qualquer módo,
IOdo Vopôr II lelenovela rumes. Que os homens de Gervazio Tbomazi, Coor, cola, nêste periodo. As apresentamos àlaboriosa
"Mi�ha doce namorada"? bem aceitam e passam a denador Regional de aulas iniciar-sil' ão no classe dos gráficos de
Para o CÚmulo do aZllr; o respeitar como nórma de Educação. dia 1.0 de março de 1972. nOSiS cidade e, d08

Cartas inúmeras Indagam
da' ,competência que as

aurortdedes tem pere fis
celízer tais alividades. A
competência existe. A le
gislação também. Questão
de aplicar. E não ter mêdo
do que pORSd econrecer

por ceusa ao "Você sabe
com quem esré telendo ?"

Bodas de Ouro
Dia 4 do corrente, o

distinio casal IgnAcio
(Elisa Gielow) Leutprecht,
completou as 8ua8 bôda..
de ouro. Acontecimento
extraordinário êss8 que
acabam ,de concluir, a

famma: Leutprecht reu·

niu-se para comemoraro

g r a t o acontecimeuto.
"Correio do Povo""apre·
Senta ao benquisto c8s81,
os vot08 de muitas feli
cidade em meio de seU8

qúe lhe são muito caros.

que imprimem o «Correio
do POVO», os n08S08

cumprimentas.
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Informa
. "COHRfIO DO· POUO"

OC::>C::::O-===-===-COoc::::> Brandt convida Relistro Civil.C·... d A
MUD A S Niemeyer

Aurea �ülter �rl;lbba, Cfic!al omlssao a rena

fundação: I'Irlur Muller _ 1919
do Registro Civil do I.DIs,

Fr.rr/.r..• 'Or"eM.ltr.,. A embaixada da Repú- trito da Comarca de Taragl1á Prezado Compenheiro.
.

: .

blíca Federal da Alema- do Sul, Estado de. Santa Temos a satisfaçio� de comunicar ao prezado

Lar�nf?lras, Pe�e�uelro., nh a o o n r i rm ou' e m Catarina, Brasil. companheiro que no dia 27 de janeiro pp , a Comia.

Ka�lselr�s, MaCielras,.Ja' Brasllla que o chanceler Faz Saber que. c.omparece- são Executiva Municipal da ARENA de jaraguá do

botl0!lbelras, et�. Roselraa Willy Brandt oonvidou o
ram no cartó�lo. exibindo'os Sul, acompanhada do Prefeito Hans Gerherd Mayer

Dahlías, Cal�u1has, Ooní- arquiteto brasileiro OI d�cumentos eXIg��os pela.lei e do deputado estedual Octacilio Pedro Ramos; foi

feras, Palmeiras, ete., ato. oar Niemeye.r para fazer
afim de S� habilitarem para recebida em audiência especial pelo Exmo. Sr. Go-

diversos projetos de pre-
' casar-se: vernador do ESlado, Eng. Colombo Machado ôelles,

PEÇAM CATÁLOGO .dios publícos para o go· Edital n. 7.750 de 4/2/72 Durente a audiência, o Sr. governador deu es.

ILUSTRADO I virno de Bonn, inclusive Luiz Oorrêía e pectel ênfase II necessidade da pacificação política
a remodelacäo da sede
do BI••eslau. (Parlamento

Bilter-Drews no Estado de San Ia Ceterlne, e formulou veemeeta

alemão). Ele, brasílelro.aolteíro, spêlo à Mesa Dlretora, 110 Prefeito e 110 Deputade

O nome de Niemeyer operarlo, natural de Ja- Octacíllo Pedro Ramos. no seatldo de não pouparem

foi augerido a Willy raguá do Sul, domicilia esforços pare esrebetecer a detinitíva união dentro da

• • ....:.1 o::::::::::oc::�c::::ac:::::ac::::a Brandt pelo vice-presi do e residente em Jara-
AI2ENA llraguaense. Salienlou S. Exa. que a paci.

�
dentede BundestaR. Schmidt guä-Bequerdo, oeste dís ficação política é um dos objelivos que o Exmo. Sr.

_. S. O C I A I S _. II Vockenhausen, que es- trito, filhn de José Oor
Presidente Emílio Garraetezú Médici olha com espe

�=======
teve DO Brasil em de- rêla e de Lauraine da cial cerlnho, por se conslituir .essa peclftcação em

zembro do ano passado. Silva.
va.liosa conlribulção pera II total consolídeção do mo-

manifestando na ocasião Ela. brasíleíra, solteira.
vlmento revolucionário de março de 1964.

Marli Vie. a sua admiração pelas industriária. natural de Demonstrando e simpatia com que o govêrno

obras arquttetoníeas da Pomerode, neste Estado. estadual encara oe problemas de jaragulÍ do Sul, o

capital da República. domiciliada e residente Sr. governador confirmou que as rodovres Corupô·

O arquite.to encontra em Ilha. �a F!gueira', laraguá do Sul e )araguá do Sul Guaremírtm, serão

�e em Parla, onde foi neste distrito, Illha <le terminadas em curto prazo e que ii ligação rodovté

informado, por telefone Gustavo Drews e Wally ria Guaramirim BR·101 já tem sua contínuldade aI

__ O sr. Heins Blosfeld- mas. das �ritic88 que Drews. . sellurlldll. pois o govêrno esré em condições de proa-

_ o sr. Faustino Rubigi' l�e fOfam le!t8s por Ser- E para que chegue ao 00-
seguir essa Importente obra através do re'.1anejameuto

em Curitiba; 'glO �ernardes. sob 8 nhecimento de todos mandeí de doteções já extstentea e com economias resultae

_ a sra. Silvia, espo- alegação de que SIl.UI 1'3<sar o presente edital que
les da modificação do projeto da rodovia jlraguá do

sa do sr. Sergio Thomsen projetos �ã.o "promomo será publicado pel imprea
Sul Guaramirim. ora em fase final de execução.

em Blumenau;
•
nais e polítícos'', Consta .' sa

_ o ar. Artur Vasel' que Niemeyer reRpondeu
e .em cartóriO ond: scra

_ a sra. Thereza, �s' apenas: "Sou amigo de
aitxado durante 15 dias .. Se

pOla do Sr. Waldemar Sergio B�rDarde8. Essall alguém souber de algum Im

liau. afirmações são irrefleti p,edull"nt'l. a,us�-o para os

das".
fins legaiS,

- a sra. Lourdes, e8pô-
S8 do Sr. Nestor Pedri;

----------

AUREA MÜLLER GRUBBA Por outro lado. o Sr. gov�rnador assegurou que

_ o 8r. Mário Vitório lho do Ir. Bruno Friedel, :-- O_I_·c_ia_1 aindi! nos primeiros meses do corrente ano será.

Rassweiler.
'

em Tres -Riol! do Norte; I
iniciadas as obras do Grupo Escolar previsto para a

Dia 16
- a Ira. Dirce Wilma Campana de Educapo rUI joinville em nossa cidade.

Fumke Ribeiro, em São Cívlclo
Cordiais saudações

- O sr. Ângelo Pedri; Paulo.
_ o sr. G u i I h e r m e

O hasleamelllo da
Comissão Executiva da Arena

Schmidt;
Dia 18 Bandeira e o canlo

_ o sr. Airton Fernan
- o Ilr. Augusto Sarti; do Hino Nacional são

do Ramos; .'

- o sr. Ademar Abelino, obrigalórios. uma vez

_ a s�ta. Erie!!, filha
- a sra. Maria Masca por semana, em Iodos

do ar. Gustavo e da Rra. renhas; ,\ " . 08 eSlabelecimenlos

Klar. BenscheI;
- a ar. Maria, elposa de qualquer grau de

_ o sr. Henrique

FU�
do sr. Joio Linhares de ensino, públicas ou

ke. em SAo Paulo; '"
Medsirol. Ilm Joinville; parliculares.

o Ir Luiz BelleUi II
- a sra. Doraey, e8po- !.--------.-

_

-. .

i 8a do Rr. Pedro Corrêa;
Dia 17 - a garotinha Rose VENDE-SE
- A ara. Elfrida, ee.' mary Voigt; U b'

.

I I
posa do sr. Céljo Nicolfi.· _ o jovem J ü r gen

mil ICIC elll esco ar.

ni;
.. � Georg H.ermann, em Co

marca Prosdócimo, raios

D
inoxidáveis, em perfeito

- II Jovem onato, J rupá. estado.

. �...-..: U. _V..-..:-& Tralar nesla Redação.

� r--������-..c!I��-.(JJ--<l!--<l!--<l!-'
,

I}· Faça oGinásio ou CDrCien- .

l

, 1
tífico em um anöl",na.Esco- I

Ir Ia I���i��� domingo no pe-
sua participação�em'Emprêsa gozando de

r" h G
excelente conceito comercial e ótima situa- nodo da man ã no rupp
ção financeira.

_

. Situad� no centro, em:privilegiado ponto;
I
, Abdon Batista.

I
comercial. )
'Possibilidade de' e:x:pansao ilimitada. � L .

a/c FloresLFrelbergetr

�
Excepcional oportunidade para elemento di- I ,A

i
nâmico, com ambição de progredir. �

������������

� Informações: ]ARAGUA:DO:SUL
I - -

, � .

Avenida G" ..ó V"g." 350 I J ô 9 O D u P lo!,
p__ _ _.__ • .__l
��., �atisfa�a' seu desejo de possuir um

f ! �az� ��.Rua-ExSp-e·dlOcEIOona'rIOo ; FUSCÃO 1500

r �
E, �o mesmo tempo, de aplicar seu

� Gumercindo da Silva, 83. i
dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!

� t Participe da 3.a Série do

) Tratar no local, ou na .� CONSÓRCIO JARAGUA VEíCULOS
J / Climax Magazine i
L������������� ::liilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;oiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCiiiiiRiiiii$iiiiiiiiiliiiii6iiiii8iiiii,OiiiiiO_MiiiiiEiiiiiNiiiiiiiiiSiiiiiAiiiiiliiiiiS;iiii'-'"I

f;mprêu Jornalistica
"Correio do Povo" Lida.

·1972 -

Diretor
Eugenio Vitor Sc:bmöckel

ASSINATURA:
Auual .••• CrS 15,00
Semestre • • • Cr' 8,00
Avulso • • • • Cr$ O SO
Número atrasado Cr' 0:50

END';toO:
Caixa POltaI, 19

Aveuida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul. S. Catariua

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Aniversários
- Aarta.

branfz;
- o sr. Wilson Gerent

em Astorga DO Paraná.
'

Dia 15

Dia 14

Faaem anos hOje
_' O Ir. Guilherme

Emmendörfer;
- o sr, Germano Rein

I ke, em Massaranduba;
- a sra. Joana. esposa

do sr, Emílio Behllng, na
Ilha da Figueira;

- o Garoto O 8 m a r

Hornburg.
- o sr. João Farinhuk

em Curitiba.
•

Fazem anos Amanhã

Entrevislando·se. posteriormenle, com o Secre,

lário dos TransporIes. Sr. César Amin Ghanem. tam

bém S, Exa. confirmOU as informações dadas pelo
Sr. Governador, com respeito aos problemas rodo

viários do Vale do ItIlPOCÚ.- A sra. JU8tina, es

posa do Sr. Alvaro Ber
toli;

- o sr. Ricardo Gumz,
em Rio do Sul;

- a Sra. Erioa, esposa
do Ir. Aristides Gonçal
ves;

- o menino Miguel
Dartogmann Buchmann'

- o sr. Miguel Mülle�
em Villa Nova;

•

- o sr. Antônio Malhei
ros;

,

- a Sra. Bilda Baade
em Rio Cerro;

•

.

- o jovem Fernsnd,.,
fIlho de Heina e Silvia
BIosfeld;
- a Ira. Emflia H Ritz·

mann, em Joinville;
- o Jovem . Everaon.

filho do sr. Ewaldo Hen
ke em Curitiba;

�----------------------.------------'-----

P�nturas Jaraguá ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letraa, Painéis,
Faixas e Placas

Mudou Ili'! para a
. Rua Jorge Czerniewicz, 497

;
I
I
soe 10
VENDE

I

I------�--------��_.,�------�-�
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Estado de Santa Catarina

'Prefeitura Municipal de do
L E IN.· 335 I

melma importância a dotaçAo 4.1.l.0-25/151, do

. PE'
.

mesmo orçamento.

�.torlZa o· oder :ceout!'O a oontralr em- Art. 3.0 _ Eata lel entrará em vigor na clata

pr6stlmo e dá outras pro'ldincl88.

I
de sua publloaçAo rnogadas aa disposições em

Hanl Gerhard Mayer, Prefeito Muni�ipal de contrário.' ,

Jaralrllá do �ul, Eatado �e ��ntll Oatarma, no Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

UIO a exeroíolo de auaB atr)bulçoes. do Sul 08 de fevereiro de 1972.

Faço saber a tOdOB 08 'habitantes dêste Ma-
'

Hans Gerhard Mayer Prefeito Municipal

nicípio que a Cã�ara Munic.ipal d� Vereadores, A presente lei ,foi publie'ada nesta Di!etoria
aprovou e �u IInc!ono a aeguinte Lei.

. de"Expediente, Educação e ASlistência'lSoclal, aos

Art. 1. J - FIca o Ohefe do Poder Exeentivo 08 diaa do mês àe fevereiro de 1972.

Munioipal autorizado a contrair no Banco do Ih· João Mathias Verbinl'nn, Diretor

lado de Santa Catarina S/A. empréstimo por an

tecipação da Receita geratia pelo Fundo d6 Par

ticipação dOI! MunicípioB no Impôsto sôbre CircR

Iação de Mercadorias, até o hmite de Cr$ 250.000,00

(Duzentos e cinquenla mil cruzeiros).
Parágrafo Único. - Para os fins eonstantes

nêste artigo fica o Chefe do Podar Exeoutivo Mu

nicipal autorizado a oferecer como glrantia Oe

pagamento ao mutuante a8 quotas do Fuudo da

Parucípeção dos Municlpios no Impôsto sõbre

Circulação de mereaaoríaa, no pressnIl! exercício.

Art.' 2.0) - Estl lei antrarã em ,igor a par

tir da data de 811a publicação. ievggadas as dispo'
8iQõel emcontrãrío.

.

Palâeio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. 07 de fevereiro de 1972.

Hans Gerhard M.ysr. Preféilo Municipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria

de Expediente, EduolIQão e Assistência 10cÍlsl, aOB

07 dia8 do mês de fevereiro de 1972.
João MathiaB VerbinenD, Diretor

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

�42 28m2 para lavação e lubrificação de carros, Ger

trudes QUllst Schwartz. requer IIprovlç�o do. projet�
de construção anexo de uma casl realdenclà], Rei·

noldo Murara, requer vistorlll e habite ae, �elson
:5pézia, requer viatoria e habile se,. )osé Derem, r�
quer licença parll constrult um prédio, Pedro Carla

Fodl, requer licença p/construir um puchado de. ma

deira, Horst ôporrer, requer licença p/consl�Ulr �m
rancho de medetre nos fundoa de SUII reaídencta,

João André dos Reis, requer aprovação do projeto de

construção de uma casa residencial, Robe.rt? Gram

berg, requer Ilcençe para aumenter um �redlo em. al

venaria. Annibal Spézia, .requer aprovaçao
do prolei,?

de construção de uma fábrica de co�fecções, Ja�allua
Vetculos, requer licença para construir u�.galpao �m
alvenaria Tibério Rozza, requer eproveçao do proie

ro de co�strução de uma casa residencial. Bdmundo

oerbí, requer vlstone e hebite se, Nilto Dre.chs�l, re
quer vistoria e habile se, Laudellno Pokrywleckl, re

quer 'vistoria e hebífeee.

A Vista da Informação Como Requer
Arthur Bshling, requer Iioanea para eonstruír

um casa residencial lila à Estrada Rio da Luz I.

João Dunoker, requer vistoria e habita-se, José Mar

coa Padrotti, requer licença para construir um ran

cho de madeira, Oeníra R. Marcolla, requer Visto

ria e habite-sa, Thomáz Wroblewski. requer licenç.1I
para reformar a parte da freJ?te da sua casa resi

dencial Irineu Pais, requer licença para construir

uma ca'sa resicencial de madeira, Ari Viero. requer

licença para reformar o puchado de sua ca81 rssi-
Lioa Wilhöft. requer lícença para construir um

deneial, Frederico Müller requer licenea para fazer
meusoléo Lindolfo Meba, requer licença pera cons

uma reforma na s/casa residencial, Lidio Macedo; fruir um �ausoléo, Marmorarte Hus, requer licença

requer licença para construir uma easa residencial,
piua cooltruir um mausolé9.

Lidio Macedo,- requer licença para conlltruir urne

casa reilids[1cial, Eletromotores JareguA S.A" requer

licençB II aprovação do projeto de uma ampliaç!o
l SUB Industria, Adernar Mahnke, requer aprev8çao Àdemar Bu"endoerff, requer urne certidão pari

de um projeto de construção �e uma casa reside� fins de averbação de sua casa resideocilll, José De·

Auloriza o Ohefe do Execulifo" Municipal leial, Gerhard Krüger, requer hcenç3 para construir relli requer por certidão si'o requerente possue em

receber por doação divers88 Areas de ,terras sita. uma casa residencial de madeira. Ewald LisBemberg; seu 'nome ou em ,nome de Ilua espôsa Maria DereJli

nBsta cidade. requer aprovação do projeto de construção de uma casa própria. Walmor Perreirll de Li�iI. rec;J.uar uma

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de casa- residencial de madeira. Confecçõe's Nanete, re- certidio de conslrução, Pedra Laureallno Kohler, re

,JaraguA do Sul, Estado de 8anta Catarina, no que;' licença para construir um Galpão e� alvena quer uma certidão de construção, Transportadora

uso e eXBrcício de IUU atribuições. ria. Ind. e Com. W. Weege S.A., requer hceDça pa· Emmeodöerfer LIda, requer uma certidão ne�ati�II,

Faço sabar a todos os habitantes dêste Muni· ra demolir e reconstruir uma garagem de madeira, Arv Caroliao Fruet. requer por certidão de que nllo

eípio que a Câmara Municipal aprovou e eu Ban Carlos Saein. requer licença para amplia. um ran é devedor da Fazendll
.

Municipal. Leopoldo Ockner,

ciono a seguinte Lei: cho nos fundos de sua residência. Leopoldo Spézia, requer por certidão se o re.querente é ou não devedor

Art. 1.' - Fica IJ Chafe do Exeoutivo Muni requer licença para construir uma ca8a residencial, em relação à imposlos, Ingo Marqullrdt. requer umll

oipal autorizado a receber par dOBQãOI 88 seguin Curt Viebrantz. requer licença para conRtruir uma certidão de lmpô810s, Morelli, l.ordllo & Cia. LIda.,

'es áreos de terra aitas na localidade dIe Vila NO'(la, fachada nova para Sua Oficina, Ricarllo FraDke, requer por c�rlidão se o requerente é cu nio devedor

nesta cidade, que se deslinam ã abertura da rua requer licença para construir uma casa residenoial, em relação li; imposlos, João. SlglI!lski. requer por

124: De Ignácio Lescowioz 240.00 m2. de Alexandre MArio Mahfud, requer aprovação do projeto na certidão se é ou não o requerenle devedor a Fazend4

Panstein 1,152,00 m2. Onaldo Belarmino 90,00 m2. construção de uma garsgern. Salon Oarlos Sohr th. Municipal, Horst Verch. requer umll certidão de qlre

Martim Marangoni 59.50 m2, Osvaldo Hôrongoso requer aprofBção do projeto da �onstrução d!, ma não possui CIISII própria, assim como sua esposa

525,75 m2.
.

casa residencial, Rufino Jankoskl, requer: lio Q8 Rose M. G. Verch, Olilill G. Morelli, requer por cer

Art. 2.°) - Esta .lei entrar' em vigor na dat8 para construir um muro de pedra em frente à Bua tidão se II . requerenfe é dllvedora de impostos e o.u

de 8ua publicação, revogadas a8 disposiçÕeS em propriedade, Eduardo FraDcisco Wilheim. re uer laxas João Holler, requer cerlidão neglltivll, Osmr

contrArio.
.

vistoria e habite· se. José Erschin". requer apl\ 'a Schi�chet. requel' por certidão ae SUII firmll é ou nio

.

Palácio da Prefeitura Munioipal de Jaragui ção do projeto de construção. �o�na To.bi�� DOI' th, devedorll de impost.s, Geraldo Weroinghllus. requer

do Sul, 07 de fevereiro de 1972. requer vistoria e habite Sll. QUIrIno' Verglho nu. uma cerlidão -de conatruç{U) de sjresidencia. Werner

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal requer vistoria e habite-se, Fldélill Ersching. reque_r Riclrdo Voigt, requer umll cer!idão de construção de

A preaenle lei foi pUblicsda nesta Diretoria licença para demolir s/ossa residenCIal e reconSUUl sjresidencilll, Soloo Carlol Schrlluth, requer por cer

da Expediepte, Eduoação e ASiistência Social, 801 la, Ary Carolino Fruet, requer licença para .refor- lidiio de que não tem residencia própria em seu no-

07 dias do mês de fevereiro da 1972. mar seu prédio, Marcelino Araldi, requer hoenç� me.

João Mathiaa Verbinenn, Dirator para reformar a fachada de seu prédio. Amanda

Bruch, requer ,isloria e habite se, Toríbio�. Eli�io. -

requer.licença para deUlolir sua casa reslde.nClal,

Bar Puli Ltdl., requer .istoria e �libite se•.José

------------------------;1Dirio Ribeiro, requer vistoria e habite·slI. Ignbio

Pangratz, requer licença para construir uma gara' Represen t.açâo
gem, Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. da Cons .

trução do Mobiliário de Jaralruá do _Sul, requer Elemento residente em OURITIBA,

aprovação .do projet? de uma construç�o de Bua sé

I registrado no OORE do PR. deseja. re·
de, MArio A. PhnlOcheck. requer l�cença pa.ra t f' d ta cidad.· naquela
amplillr seu prédio, Carlos Krzizanowskl, requer VI�- presen ar lrmas 811

toria e habile.se, J(\ão Biron, requer vistorill t hab!
I
OAPITAL à base de comissões. FaTor

te·ae, Primo Chiodioi, requer licença para constru!r dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

um muro de alvllnarill, João Carlos Steio. requer h- Oaixi Paltal, 1398

cença parI reformar um raocho oos fundos de

su1l1
.

Á
residencill, Temlpillnalrem Boa Vis.'a LIda., r�quer li

CURITIBA - PARAN

cença parll construir em alveoarla umll IIrea de '-
_

.,:: .....nanft=,.......,.......,.·..
•
....'-..... IC.... � .." ..·

.... , ........, .......='- ......,....·�·'· ......

I
I Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta;

I Ur. Moacir Canter I
,. Consultas nó Hospital "São

c

José" J
� tôdas têrças e quintas-feiraspela

. �

, manhã das 7.30 às12 horas
. ,It ......u.......v,..�........., ....... )C ....... , .......,i ....d ....=, ... :.::.c ......c ...... ,·· ...... c ..... ·, .......·x
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Abre crédito suplementar.
Hans Gerhard Máyer, Prefeito Muoicipal de

Jaraguá do 8ul, Estado de Santa Oatarina, no U80

• exercício <Ie llua8 atribuições.

,
Faço lIaber a tados os habitantes deste Muni·'

cípio que II ('âmara Municipal aprovou e eu san,

oiono a seguinte Lei:

Art, 1 ° - Fioa 8uplementada na importâncit.
de Cr$ 130.000,00 (Cento e trinta mil cruzeiroll),
a dotação 3.1.5.0 14/105 do orçAmento vigente.

Art. 2·)·- Para atender a suplementação
constante do artigo anterior, fica reduzida Da

Instrumentos de Música
Bm Geral, especilllmente
Gaitas e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos

Bandoneons - Pianos - Harmônios

ÓRGÃOS TUBULARBS e BLBTRONl<;:OS

Bnlim, tudo qu,e

Guilaml. e Amplificadores

Instrumentos parll Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:

Vlollnoa. Violões. Bandollns � Banjos, Flautas;Clarlneta••
PIstoDs, Saxofones, Trombon·e•• Bllxo. e Baterlas·lcom.

pielas. Psndelros, Chocalhos. Maneis
e Muchlls,

,
Método., Cord�s e Palhetas.

fôr do ramo, V. S. encontrll para prontll entrella:na

Expedição . "LYRA" Musical de Paulo Kobs
RlUIl Jorge Lacerdl, 242 _ Clllxa Postal, 159

�ão Bento' do Sul
.

Santa Catarina

CONCEDA-SE
Terezlta K. Vargas, requer Alvará de licença e

localização. Gustavo Loewen, requer estabelecer-se

como Carpinteiro (Autônomo).
DEFERIDO

CERTIFIQUE·SE

JllrllguiÍ do Sul, 9 de fevereiro de 1972.
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Assembléia Geral Ordinária '

Convocação
Dto ordem do senher presidente convoco to

dos 08 acioni8tas desta sociedade para 'a assem
bléia geral ordinária a realizar se no próximo dia
20 de fevereiro do corrente as 08,00 horas na sé
de social (Salão João Pessoa) para tratarem da
seguinte ordem do dia.

1.C - Relatório da diretoria � o subseqüente
apreciação e eprovaçäo das:contas referen
te o exercício de 1971.
2,0 - Eleição da nova diretoria e respectivo
conselho fiscal
3.0 - Assuntos diversos,
Observação. § 1.0 Lembramos 80'S seahores

acionistas que 'IIS chapas para composição da no
va diretoria deverão ser encamíohadae a diretoria
a requerimento de candidato 8 presidente até dez
días antes da assembléia, de acôrdo com o que
preceitua o artigo LVII do capitulo XV dos esta
tutos desta sociedade.

2.0 Sómente terão aceaao a assembléia com
direito à voto 08 acionistas quites com a sociedade.

3,° Na falta dá 50'/0 de acionistas quites pre
sentes em 1 a convocação, a asse.nbléta realízar
se- a em \ 2." convocação, meia hora após com

qualquer número.
Jtapocuzinho, Jaraguá do Sul. Janeiro de 1972
P/Sociedade Esportiva João Pessôa

Antônio Carlos de Assumpc;:ão
,2,0 Secretário em exercício

i
,
,

, ]

.' ;i
�.I

1

'·1
I

{......
Ganhegrátiso incrível TTPp,

Truques eTécnicas ParaoPilôto
, (e uma revisão de seus pneus).

=»

Simples: .

Jackie Stewart venceu o Campeonato
Mundial de Pílotos. de 1971.
Correu tõdas asprovas com,

os seguros, fortes' e resistentes
pneus Goodyear.
E,muito contentes com a dupla

IND� E COM. BREITHAUPT S.A. H('
.

� .

.��••np v__,._ Av.Getulio Vargas,268-Jaraguádo Sul "wW';é,;;;';,L' ....' t! 1

.••"--", 'I. i{,\'}:;;" A"s'eOrV'1·?oDde')s·�uaE4segur"an"a. ,,'),j'"iC,::!E;::,�..i,�,�;�t,;i,�_,�:im,_::,�._,:�,{,:,"L1�._-l.L'��ill..�·,N;��';�'�'_. ,. y _' �__" �� ...".�<'�r

vítõría, nós resolvemos entrar
na comemoração.
Dê tim pulo até aqui.
Venha conhecer a marca do Campeão.
E o incrível TTPP.Pneus Goodyear e
TTPP são conosco mesmo.

Sociedade de Atiradores Progresso
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (Fundos)

Pelo presente ficam convidados os srs. ASBO
ciados da Sociedade de Atiradores Progr-esso. pa
ra 8 ASSEM8LF'.:IA GERAL EXTRAORDIN.(RIA. a

realizar se no dia 20 de fevereiro de 1972, (domin
go), às 8,30 horas, para deliberarem söhre a se-

guiote, Ordem do Dia; .

_

1.0 _ Rélatório da Diretoria e Prestação de
Contas

2 ° - Eleição da Nova Diretoria'
3 ° - Assuntos de Interesse social
08S: Nilo havendo número legal de sócios

em primeira coovocação, rar se á a mesma, meia
hora após, com qualquer número de sócios pre-
sentes,

•

Jarsguá do Sul. 02 de fevereiro de 1972
,

Conrado Ríegel, Presidente interino

Dr. Francisco Antonio Piccione
M:JII!;»TCO - C.R.lY:. "_'Z

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

Cirurgia 8 Olíu.ca de Adultos e Oríençaa
Parl�8 - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARF'.: - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 41�

'II 'co_uP1t., - .A:N�A CA�AK'_:NA

ExtraviadoCertificado
Eu EDGAR SCHIrUTT, braeileiro, casado

mOlori8t�. residents e domiciliado neata cidade de

JaraguÁ do Sul. naste Estado. declaro ,para ps de
,idOl fins, que foi exlr89iado o ear tíficado dO ea

minhão Mercedes Benz·1967. .

Capacidade de 12.00.0 kilos n o do motor
321980 .u013718. \

Placa 61·24 95. Ch8ssis 34400711010063
Côr Verde. .

'!..

'

WGA. -- Jaraguã do Sill, 22 de Janeiro de 1972.
, EDGAR SCHMITT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iß�ústrias Jaraguá
Relatório da Diretoria

R8uni�as S.A. �=E�=�t��-=J-o�d�==C===�b�,=H I t·aj ara T ê n i s ( C I u:� e ,

II scn ono un ICO oota I II. Edital de Convocação

II. " Convocamos os senaores as.õciàdol para a'

" Max Roberto Bornholdt n Assembléia Geral Extraordinária, a realízar-ee no

II ti
dis 22 de fevereiro de HI72, com a primeíra eon-

II LUl'Z Henrique da Sílvelra I
vocação pare às 20,30 horas e em segunda e últi

, ma convocação, às 21 horas, sendo que esta última

II ADVO GADOS " Ie constituirá com qualquer número de associados,

" II na sede socíaí do clube, nesta cidade de Jaraguá

" lflTfllIf1\ ]j))({})lMTllNG({})§ V lRG �'
do Sul, Estado de Santa Catarina, sito à rua Ex,pe-

II 11 JjJ)1lJI lV11
A A IR dicionário Gumercíndo da Silva, na fO.rma dos ;ar-

"
a .8lu)

,., ti�?s 34 "b", 36, 37 e §§ 1.. II 2.• , dOR eatatutoejao-

Contador ClaU!l em vigor. ,

" fi Oonsíderando a ausência quase total dlls se-

Confo.rme trll.�scrilo à. folhas O,·S - 254 a 268, II R g' t 'd F' . , IPI " nhores acionistas, nall aseembléías gerais eonvo-

. no nosso hvro DIario n." 20, registrado sob n,o II
e IS ro e Irmas fi cadas para os dias 28, 08, 71 e 17, lO, 71, haven

1992/71, em 10 de dezembro de 1971, na Junta Co. "
do us presentes por bem deliberado convocar ne-

mercial do Estlldo de SIIDtll Catllrin... 'I Escritas Fiscais
.

Imp. Renda va assembléia;
.

. 1.1 Considerando as dificuldade. em desenvolver

A T Ivoll Contabilidade ICM " normalmente o clube, motivado em parte pela fal-

Imobilizado fi fi ta de cooperação demonstrada pelos senhores as-

Terremos, Edif(cios, Casas p/Emprega- " D I Fl'SCal'S INPS II soêíados, principalmente no que concerne ao não

dos, Máquinas, Móveis e' Llrenslllos, fi e esas II
atendimento de seus compromíssos sociais;

Análises e Caucões, Veículcs; Máquioas II
Considerando, Iínalmente, que já há algum

Ágricoills; Reavaliação_de Ativo Imobili- FGTS II tempo o clube não vem atendendo ao fim para O

zado, Inslalações e RefloreSlllmenlO: Cr$ 2,343.079,47 , " qual foi eríado; tendo se transformado de fato,

Disponiveis '

,- " Av Mal Deodoro 210 " em .bar e .restaurante, sem qualquer renda dara a

ClIixd e Bancos 247 14298 fi .• , " soeíedade;

Realiiivel a. curlo prazo
. ,

" I'
Fica instituida a seguinte ordem do Dia:

Almoxarifado, Mercadorias e Métérlea
0---------0----------

1 - Discussão e aprovação daI conta. da

Primas; Participações; Em,réstimos Com.
---------

----------0 diretoria, gestão que terminou em 31 de julho de

pulsõnos; Seguros a Vencer, Notas I'
1971 - arts. 43 e 68, combinado. com o al,'t. 34

Cobrer, Duplícates II Receber; Devedores Fundoll �e Previsãoo e Lucro Líquido à "a" e. "b";

em Conta Corrente: 3.933.625,71 Disposiçã.. 11 IHI 24699 2 - Apreciação, díscusaäo e votação de pro-

R.alizável a longo praio
.

, , ,

jeto de transformação do clube - sociedade civil-

Plorestamente, Empréstimos Compulsõ-
Crédito em sccledaue auõntme, com o objetivo de lucro,

rios, Obrigações Reajustáveis do Tesou- Vendas, Variação de Almoxarifado, Lu-
na forma dos artigos 11 "b", 'a4 "b", 39 • seu §

ro Nacional, Fundo de Garantia por cro sôbre operações Eventuale e Rendis
único, 47 "b" e 72, inclusive 'com o nome modm-

ternpo de serviço (não optante] '129.060,117 Diversas 11611.245;99
öado de aeôrdo com a nova organização a ler

Pendenle
adotada;

Seguro a Vencer 2318,11'
JlIulguá do Sul, 3 de janeiro de 1972 3 - Se aprovado o projeto, seguir-se á a

Canla de Compensaçia Dietrieh H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente segulnte ordem:

Comreros de Seguros; Caução da Dlre

rona, Fundo de Garantia por rempo de IP Rudolpho F. Hufenuessler, Diretor Gerente

serviço 1 iiIi9384,39
8.214.610,73

Senhores Acionistas:
Em obediência aos disposilivos ligais e eetaru.

tlÍrios, vimos apresentar a Vs. Ss., pdra o divido
exame e consequente deliberação, o BaJanço e de

mais documentos relativos ao exerc1cio findo em" 31

de dezembro de 1971.
•

Permanecemos à dlspoetçêo de Vs. Ss. para

qUllisquer eselereclmenms.
JarDiuá do Sul, 3 de janeiro de 1972

Balanço Geral encerrado em

31 de dezembro de 1971

784.624,29

Hildegard Huteauessler, Diretor Comercial

Técnico em Contabilidade, CRCSC 0533

a) Apreciação, discussão e aprovsçãe dos

noves estatutos sociais;

b) Eleição do Conselho Admiiíistrativo, da

diretoria executiva e do Conselho Fiscal;

c) Apreciação do projeto de desenvolvimento

da Ilociedade, discussão e aprovação do aumento

de capital para ocorrer ao empre�ndimento;

4. - Allunt08 Gerais de ioter6sse aoeial,

PASSIVO

Eliglre I • carta prazo
C/Corrente C prazo inf. li 180 dias, For!
oecedores; Impostos II Pagar, Sal6rio&
II pagar, Previdência Sec:ial, Comissõu,
Tltulos Negociados, Promissórias Uurais 2.462.165,60
fligivel I IODID prazo

C/Corrente c/prazo sup. a 1I!0 dillS,
ContlS de Titulares da' Firma, Emprésti-
mos c/prazo sup. a 180 dias, Lucro em

Suspenso
NiO ellglvel

CllpUal, Fundo de Reserva, Fundo p/lU'
mento de Capital, Fundo de Deprecia
ção, Fundo de Depreciação com Reava

liação, Fundo p/Devedores DuvidGsos,
Fundo de Indenização, Fundo pj MlInu
tenção pjClIpilll1 de Giro Próprio

Pendenles
Lucro à disposição da. Assembléia
CDllas de cumpelsaçio

Seguros Contrlltadoll, Ações Caucion .. -

da., FGTS. 1.559:384.39

,

B.214,610,73

Demonstração da conta "Lncros e Perdas"
.

Débito
Consumo de Matéria Prima, Mão de Obra.
Ollstos Gerais de fabricação, Despesls

a Serviço do Povo Brasilia - CP - Os

Adminiatrativlls, Despesas Comerciais,
dirigentes regionail!l da

D
A r e,n;8, que esti-
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. g tomadall providências
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�ij R e vend e d o r d a � m�:o�Call!ãO, foi feito
C uorp�s� da�e�eit:'!_e�r� !!s� �d�d�,

l

B RAH CH'O pp' ·1·utumaÇrãeoladtóarlAorgeeniaalnmdatSoi�

avisa aos interessados qqe continúam aberta8

� MA
: d t d d F d

as inllcrições para· o terceiro CURSO DE WONI·

�! r::ã��';: �a��e :efe:e:' TORES para preenchimeBto de Declarações do

I
'te a Santa Oatarins, o Impõsto de Renda de PESSOA FíSICA. '

J "d S 1
relatório diz que "o Go-' P.R.F. - Jaraguá do Sul, 09/02/7-2

em aragua o U I B vernador Colombo Salles Julio Maffezzolli, Chefe, Mat. 1.297.467

g até agora não revelou

Al t V· I d It
. " �. o minimo intereille em

!..-
.....4

O a e o
.

a)aI, e, agora l comandaros entendimen-

H t b
.

t d'
: t08", chegando a mnmo :

- -

--�B amo em ln egran 'o-se na Ba declarar-aseusamigoll ,Ir
- -

I G d FI "1
g que, nãogostade pol1tica. Dp. Reinoldo MDPapa

�
. ran e orianopo is, .�

Até' agora não Ile. conhe-

j: cem 08 nomes que delle" II �DV.GADO II
"

d lé d d t d
: J'a indiear para o diretó- •.

.

on e a m os seus pro U os reven e � rio e q�em será o f�tu-
. ,

I B R A H M A C H O P P II �':nP�::��8��t:�n�a!:��0� Escrit6�i:R:oG�7°D�as��efeitura
:� h6 o problema da diver ilL ..ulo Mall), ._, v �._.

:,::·::.:..;,· .. ··:l· .. ····,· .. · ..."......·"
...... 'c ..... "

......·,,=
...... ·,......·,=�

..... \., ....."'O gêncis PSD·UDN. I LQpes.

Parecer do Conselho Fiscal

1.347.896,96

Os Jnrre·assioados, membros do Con&elhó Fis
cill dll firma 10àústrias Reunidls Jarllguá S.A., IIp S

lerem lido e examinado minuciosllmeore o Bllan! o
Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1971 • D

monstração dI Cootll "Lucros e Perdas", o Jiellltó�
da Diretoria, os livros de Contabilidllde Registros
demais documentos comprovantes rdere'nte 110 me/
cionado exercfcio financeiro, certificaram se da eIl.
tidão e perfeitll ordem, motivo porque os recomen' a
à IIprovação da Assembléia Geral Ordinária..

'

Jaraguá do Sul, 3 de janeiro de 1972

I - Chamamoll a especial atenção dOI alllO·

ciados para o que contém Oll artigos dos atuais

estatutos, abaixo descritos:

"Art. 36· - Csda Rócij> acionista, quile com a

tesouraria do clube, terá direito a u. voto, inde

pendente do número de açõelil que possua"

lO A:

2.060.541,50
Eugênio Juergens

. lNelson Driessen

"Art. 12.° _:_ Sio deverei dos 8ócios acionis

tas: a). _. b) ... c) ... Pagar a men8alidade até o dia
10 de cada mês, na tesouraria do clube, ficando

a critério da diretoria, a cobrança a domicilio.

II - Oll a8sotliados com as 8uas .ensalidade.

em atrazo deverão procurar o ilr. telloureiro' do

Glube, ou comunicar· se com um dos membros da

diretoria signatários dê8te edital, a fiai de enca

minhar o cobrador do clube para efetusr as co

brançall dali mensalidades em atrazo.

Dr. Willdemiro Mazurechen

Foram suspensas as cobrançu das men.",li
dadBs posteriores a 31 de dezembro de 1971-

Jaraguá do Sul, 26 de janeiro d� 1972

José Carlos Neves, Telefone, 2068, Presidente
Vicente Donini, Telefone, 2172, Vice-Presido

Flávio Marcatto, Telefone, 2214, Telloureiro (2.°)
Joio B. Prim, Telefone, 2018, Tesoureiro (1.0)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carnaval de 1972 o 10.0 ano de fundação
do Líons Clube em Jara
guá do Sul, foi assine
lado de módo especial,
destacando-se com acon

tecimento da 3 o Reunião
do Conselho Distrital -

Período 71·72. Além do
baile que se seguiu no

Clube Atlético Baepenni,
GS leões foram recebidos
no Parque Agro Pecuá
rio "Ministro João Oleo
phas", 'em nossa çldade.
no día 5 do corrente,
homenageando-se 08 fun
dadores os ex presíden Entre as autoridadls
tes, os 'clubes vísítautes que se fize'ram oúvir,
e os próprios companhei anotamos o Deputado
ros de Líons local. 22 Estadual OctacHio Pedro

delegações fizeram se Ramos, em nome d� Ge

presente ao notável con- ver!laàor e do Preslden·
clave e anotamos com te da Assembléia Legís
muita sattsteçãe as re- lativa, o Více- Prefeito,
presentações de Lions de nosso diretor, em nome

Joinville Centro Sul e do sr. Prefeito Hans
Norte, São Bento do Sul. Gerhard Mayer, o leã.

Pomerode, Criciuma, Fio Elói Martini, em nome

rlanúpnlls-Ceutro e Es das delt-gações, o ar,

treito Itajai Centro ... Ivo Ewald. Preeídente do

X
·

d 5 t Dia 8 do corrente, temente co ruo avós. Por Sul 'Corupá, Camboriú, Rotar� Clube de Jaraguá/",;DI"I' 05 an 051 marcou a passagem do coosequênc.ia do ca.sa- Br�sque, Concórdià, Tur' do Sul e o Governador\.I .., casamento de prata do mento da Iilha que vive
vo, Siderópolis, Campos Francisco Evangelista, do

. . . � . . .. casal Jorge Ersching - muito feliz entre irmãos Novos, Tubarão Centro e Distrito L 10,�ueh e A�lovaldo, de

I A. cerem.on�a. rel�glOsa Lidia Schmitt Erschíng ", venezueíanos.
================_=POIS do destino cruzar em realizar se-a nore as 18 Depois de servir a Pátria .'C

seus caminhos, re_:solveram h�ras na Igr�ja Matriz �e nos campos de batalh� Embora o casamento

A G R I C U L T O R !conslrul� um novo. lar. Sao Se�aSllao, o�de alelI! da Itália, Jorge voltou do Jorge' e da LídiaSeus paiS,. a Vva. �Ullher I dos lemtlteres o ala _sera ao Pail! coberto de glória, acontecesse na Matriz '

RAmma Pereira Lenzt e, se- pa�aDlnfado por. perre ?a porque conseguiu sobre- situada no Morro, hoje FAÇA DA RÁDIO RURAL B -

ne da vontade do nosso noive !lelos pedrlnhos oar- viver aos bombardeios inexistente as bôdas de SlLJ1:aRA 'A SUA EM[SSORA. Iprant�ado Verdi Francisc.o cio Teodonlr Lenzt e Sra., da Ila.. Guerra Mundial. prata for�m realizadasLenzí e mers o er. Chn- Ivo Nereu Zanluca e Sra., CaBou-lle com Lidia e da de módo diferente, Pre. ZYZ.31 EM 6.065 KC/S ONDA CURTA
santo Xavier dos SaDIos Dr. Mario Sousa e Sra., união resultaram 8 filhos: feriram o balneário de DE 49,46 M. E ZYZ·32 EM 15.105 KCIS

I
e sua dig�? espôsll Maria Dr. Mário Eug�nio �oehm José Sebastião, Miriam, Barra Velha, o rincão ONDA CURTA DE 19.86 M.T d� AraUJO .'!.os Santo�, e Sra., e Norberto Dlazera Rosecler, Margarethe, jaraguaense, para a. se

. L====c================='�uxlhar na uOlao de dOIS e �ra. e, . por part� do Rogério, Arnaldo, Tere· gunda núpcia, a que se ------
Jovens que buscavam, pa nOIvo pelos padrlDhos zinba e Dalva. Uma das associaram os paiB sin

• IIf!I__ilra que os ensinamentos Nelson Driessen e Sra., filhas encontrou o seu da vivos José (Catarinade Deus se. perpeluas�e. Victor Han�en' e Sra
1 principe encantado e Ruysam)' Erschiug e Ar·SuelI e Arl(�vald�,. Irao Morcos Dai Pra e Sra. \ hoje residE. em CarAcas, noldo Leonardo (OtiJiaUOlr-se pelo aio c!vll no Osvaldo Xélvler �os �l.Inr na vizinha República da Prim) Schmitt e a quedia 11 do corrente, as 16,30 10� e Ir�cl Maurissens i"i Venezuela. O casal de juntamos os nossos res'horas, tendo como testemu Jair Xavier dos Sa[1tos I
prata inaugurou recen peitosos cumprimento!!.nhas, por 'Parle da noiva, Vera �os Sanl�s: Após �I _os casais Marlno Verdi ceremoOla relIgiosa OE

Lenzi e Sra., Francis ...o convidados serão recepci0_lF
e

'fe dFodi é Sra, C?sv.ald,o Sou nados no Ila!ara Têni'Jj rlgorl ICO O
.

za e Sra., FlaVIO Lenzl e Clube. As socledlldes dI
Sra. e Valdir Ranke e Zil Jaraguá do Sul e de Tau- M d

e

ca Müller e, por p'arte do baté, de São Pilulo, eslão erca O enguiçanoivo, Erneslo Joesting e em festas, abençoando o
Sra., Roland Janhke e Sra., novo casal. "Correio do
Fldélis Nicoluzzi e Sra., Po,,"o" aplaude a união do
Renalo Pradi e Sra. e Jo novel casal, com os votos
sé Schmidt e Sra. de perenes felicidades.

ANO Lili - JARAOOA' DO SUL (SANTA CATARINA)

Estamos em plena
semana que antecede ao

carnaval, de 1972. Poucos,
bem poucos são 08 eo
mentäríos que se deseu
volvem em nosso meio,
em têrmos 'camavalescos.
Aliás, a nossa cidade

atravessa um período em

que o carnaval prática
mente inexiste. Em tem
pos passados a passeata
pelas principais ruas éra
um acontecimento muito
aguardado Muitas coisas
aconteceram depois, com
um período nacionalista
que díspersou os foliões.
Depois veio o período

da guerra, que acabou

mento do carnaval [ara- «Bumba Meu Boi». Tal
guaense que, diga-se de vez seja a hora de S6

passagem, nunca foi bom. ajudar êsses idealistas,
Com isso não podemos. para reviver um carnaval

fazer. tábua reza, porque de rua que só existe
existem o" bons de bols, acidentalmente. É, pois,
ou melhor, 08 bons de maís uma impressão que
batuque. registramos, afim de que,
Entre nós sobrevive os de direito e de idea

cem muita dificuldade lismo se juntem, pars a

um grupo folclórico que sobrevivência de um
vem fazendo alguma calendário anual que é
coisa pelo nOS80. cama- nome mundial, como é o

val. Participando de caso do carnaval caríöca,
outros movimentos du ou o carnaval santísta e

reute o ano, êle participa. o Iloríanopolítano que,
também, do carnaval em têrmos nacionais é o

Poucos recursos fínan- «fino» dos foliões da
cetros impedem uma terra cabocla que gosta
melhor apresentação do

.

de sambar e saracotear.

com o que ainda existia
de extrovertido na popu
Iação. Alguns b a i 1 e s
anêmicos tentaram revi
ver o carnaval de ,ôdos
08 a u o s, inuItilmente.
H o j e, a proximidade
das praias, a coqueluche
do momento, atrai grande
número de habítantes
para a orla marítima,
para participar dos mo
vimentos ceruevalescos
que alt se realizaÍD ou

procuram os balneários
para fins de descanso.
Estradas melhores e

veículos maía modernes
contribuem de c e r t a
fórma para o esvazia

EnIaae benzí- Bödcs de Prata

Mais uma vez o frigo· tudo, o Mercado conti
ri�ico do Mercado Muni· núa dando sucessivos
clpal enguiç.a, causando prejuizos à municipali
sérios prejuizos aos seus dade Até hoje não se

usuários e à população jUtitificou a construção

If)IIQ��!)í!:l�-i:lIKlX��*!:iCI, em geral Construido de do Mercado que só uma

Vendemos CAL hidratada :w: fórma inadequada e sem vaidade poderia ter au
(IS os requisitos de seguran- -torizado. Metade dos

. para pintura e construções �. ça e funcionalidade pelo compartimentos até hoje

�I "MICRON" (pO' ml'cro-f·.'no) �I'
então Prefeito Roland continuam vazios, por
Harold Dornbusch que, falta de quem queira

. "TINTAL" (pÓ fino-normal)
.

para isso, exigiu do povo ocupá los. O povo dtiVEl
uma Taxa de Melhora-. 8aber ·como contribuir,"CLARA" (moído normal) I mentos que, na verd3de, para que seus dinh@iros

i
-r.; só serviu para complicar sejam bem aplicados.

Ind. e Com. Bernardo Mayer Ltda. I :c _, IC� i.

Rua P.res. Epitácio Pessoa, 71-79
� i Novamente vendemos: !

L���d�**�*� I Manteiga "Ouro" t
i semp're frêsca e saborosa �Banco do' Brasil lInd e Com. Bernardo Mayer Ltda. i

.
R 10 - O 1 u c r o I cro liquido para o ano !

Rua Preso Epitácio Pessoa, 71-79 !liquido do Banco do Bra de Cr$ 679798 mil. X .................._................_lC ......................_ ............X
sil para o exercicio fin- Considerado o capital
do em 31 de dezemllro realizado de CrS 900
loi de Cr$ 1.427,423 mil milhões, o seu lucro por
consideradas a reserva, ação é de Cr$ 1 59.
It:lgal, as reservas espe Aceita a hipótese de um
ciais e o fundo de pre- capital de Gr$ 1.080 mi
visão I h õ e s adicionando·se

CrS 180 milhões do a11
No primeiro semestre o mento, o lucro por ação

Banco apresentou um lu é .de CrS 132. Esta hipó
cro liquido de Cr$ 268 904 tese seria menos ver
mil. Sem a consideração àadeira, pois ainda não
dos tres itenB acima. O teve inicio o prazo de

• lúc.� ?o 8��V-��0 s�meslsub8cricão dali ações
�i"_'Äll..�i1.;;_"'-' _

I) 89� resultantes do. recente
aumento de capital.

Enlace Boshammer 8einh
Convidam para o enla '1 Após 11 cerel!lônill religi�

ce -matrimonial de seus sa os convldadoll serao

filhos Anila e Elmiro, os recepcionados. nd residên·
pais, a Vva, Sril, Alvin cia dos pais do noivo, em
Boshammer e Elmo Rein- Rio Cerro II, na Tifa Ai.!
ke e Sra, A ceremônia re rOfa, onde se realizarão
ligiosa realizar se' á hoje, os festesjos das bôdas.
às 14 boras, na Igreja J:.sle semanário apresenta
Evangélica LUlerana da aos dislintos noivos e seu.s
Barra do Rio Cerro, em familiares votos de mUI'

presença de familiares e tas felicidades.
testemunhas e padrinhos.

Sul, Rio do Sul, Joaçaba
e Ilrussanga.
Durante o ágape usa,

ram da palavra o Leao
Horst Stein, Paulo Morllt·
tí, que fez instruçio
leoníatlca, José Bahia,
uma palavra a08 funda.
dores Aldo Píazera, uin,
sauda'ção aos sócios. O
Presidente tez entrega
aos companheiros 100%
e 50-'0 seguido de ampla,
camento do novel leäo
Osmar Vailatti.

.

t Agradecimento e
convite para missa

Profundamenle conslernados comu�icamos
a parenles, amigos, vizinhos e conheCIdos, o

falecimenlo do espôso, pái, sogro e avô,
. Walter Kuchenbecker I

ocorrido às 18,30 horas do dia 7 de fe�ereiro.

de 1972, quando contava 76 anos e 9 dias de

idade.
. d cerPor êsle intermédio, deseJlImoe /lgra e

..

a todol'> os que nos confortaram d�ranle o �I
fici! Iranse, que acompanharam ? feretro !I,e a

úllima morada, que 'enviaram flores, coroas e

expressões de pesar. Um agl·lIde_c�menl.? .espe·
cial ao Dr. João Biron, pelo auxIlIo medico e

ao Rev. Pastor Egberto Schwanz. pelas pala
vras consoladoras e de Fé Cr.islã.
OUlrossim, convida parentes,_ amigos e conhe
cidos para o culto em intençao de ·sua alma, .a
ser rezada às 9,30 horas do dia 20 de feverel-

Iro
de 1972, na Igreja de Tre.is _RiOS do Norte .

Por mais êste álo de Fé erlsla agradece.
. Jaraguá d'o Sul, Fi!vereiro de 1972

IA Família enlutada

Todesanzeige und
Danksagungt

In tiefen Schmerz teilen wir allen Ver

wandtén, Freunden, Nélchbarn und Be�annle�
des Verscheidens unseren Gé!lIen, Valer Schwei

gervater und Grossvater

Walter Kuchenbecker,
um 18,30 uhr; des 7 ten. Februar 1972., i'!1
Alter von 76 Jahren und 9 Tagen, Hlen�lIt
danken wir allen die uns Hilfsreich zur Seile
I!ltandenl die den lieben enlschla!.eneo das let�_
Ie Geleit gallen, die Blumen. Kranze und Be

leids Kasten schicklen. Insbesond�re Ä�an�ehnwier Herrn. Dr. J(lão Biron fuer die rll o.; e

Hilfe und Herrn Pastor Egberto Schwanz luer

die Worte im Hause und 11m Grabe;
Am 20 ten. Februar findeI die Got.tes

dansahung slall, um 9,30 Uhr i� der EUiherisch
Evangelische Kirche in Treis RIOS do Norte.

I
Jaraguá do Sul, februar 1972

.

Die trauernden Hinlerhhebenen
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