
CORREiO DO POVOI
Orgão de maio.- penetração no interior do
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l!IIOêNIo

JARAGuA DO SUL

nordeste catarinense

Diretor:

Yn01l SCJtMÖCl[BL

Impt'e8eo na:

S.cI.J.J. G,.Flce A"...IJ. LrJIJ.

Ano LIlI JARAGuA 00 SUL (Santa I Oatarina) Sábado, 4 de Março de 1972 N.· 2673
Fundado em 1876

Emancipado em 19S(

Democracia "Made in 8rasil" Bornen.agern ti

S.b o II,"'. "'rn.,.! epenas do mene'" como ido urna enorme 'oguetra até: ao ,dv,,"",'o� .IN:. !Jaragua do' 5u I
correspondenle de A No i se faz essa treusterêncte. i que queimou monrenhes havia, pelo óbvio, neces- Gesto dos mais limpá- i tunldede aquele grupo de
Ifeia em jaraguá do Sul.] No caso presente, o débi i de pspel, o nõvo. admi- sidade de repisar 130 des- ncos acabam de presrar OS! pessoas junto com as quals
CapitãO Ferdlnando Piske,; lo deveria ler sido pago i ntstredor não encontrou g8slada marérle. Como vê, srs. Vereadores da Câmara! o signatário se encontrava,
inseriu na 2a. página dalao tempo do ·ex-Prefeilo. i um papel ou um lápis pa prestemos nossa colebora Municipal de C a m p o s i foi recebido com um ca

edição do dia 2 do corren- ! Mas Mo pagou. Diversas i ra iniciar ali attvtdedes. çäo à Revolução de 1964. NOVOII, ao acolher o pro- i rinho e calor Iodo especial,
te, um ínteresseme arligo I vêzes reincidiu na infração, i Tudo teve que ser reco- da quel formamos 'na pri leio de lei do Edil Melzi i por parle das eurorrdedes
sôbre as próximas elelçõea. i teimando em não pagar i meçedo, á partir dos im- meira linha e. não hesíre Cavazzola, denominando: e empresários de Jaraguá.
E para juslificar e iluslrar i uma exigência. legal. Se· i pressos. Tudo estava 18S mos um jnateme siquer de Jaraguá do Sul ii rua Este ecomeclmento vem

a acerlivlI de suas afirma i guiu, então, os trâmiles Ie i pido. O km. O mesmo' já pera- dar 05 nomes aos que partindo da Borges de I end o uma repercussão
çÔes foi buscar dois exem-t gais e acabou por a Jus- i não se deu com o segun- bois. Escrevemos êste ar- Medeiros, passa pelo Hos extraordlnénla no meio co

plos locais, como que lliça eXlgindo do aluai aI i do exemplo - a begetele tigo sem procuração, para pital Dr. José Alhanazio e munitário désla cidade,
Querendo dizer que um i cetde, Como velho militer ] dos 600 milhões de díví- defender aos dois úllimos segue em direção ao COII- mormente pelo fálo de ser
comentário nosso, enrertor.] que o nosso confrade é i das passadas ao aluai Pre prefeitos, sem saber st dte- torno asfáltico da cidade. aquela uma cidade índus
leria dois pêsos e duas i sabe que, em admtnístra i feilo. Nenhum' papel mu semos ou não TODA A A homenagem vem Ira- trializada e que bem pode
medidas. O primeiro, que çêo, não se põe a carroça i dou se, Tudo permaneceu VERDADE, como seria duzida pela luatlftceçâo ] servir de prorórlpo pare o

mats doeu à senstbrltdede na frente dos bois. Tudo 1 Apenas o adrnínistredor do especial gôsro do arti- apresentada 1116 projeto de i desenvolvimenlO desta re�
, do Ilrliculisla Iol a ,nosso vem a seu devido tempo. i mudou E tudo foi íeuo rlcultere. Gôsro, alguem já leí e que é a seguinte: i gião.

00111 sõbre o pegamenro Gosranemos dé ver algum 1 às claras, porque mesmo disse, não se discute. Usa- Mêses alraz um grupo de i
.

de uma divida da Pretel edmintstredor público pe-j os adversários ao atual se, Agradecemos pela fran- pessoas em nossa cidade, i A homenagem, realmente,
tura ao INPS, no valôr de gar alguma coisa pendeu ! govêrno exploraram gene quese, ao concordar que ligadae as díversss alivi- 1 repercute gostosemente
seis milhões antigos e re de [ulgemenro E si não i rosemenre o eplsódie em a pa.gamenlo representou dades, Visitaram Jaraguá 1 entre a população [aregue
alguns quebrados. Con- sabe, vet saber o cronts- "1970 procurando dividir o uma sangria aos cofres 'pú- do Su� com a finalidade i ense, pois, dá a medida
doeu se com o ex Prefeilo III que o Prefeilo que se! grupo, com isso vizando bliros, É isso .que proeu de buscar subsidio pari' i exala de quaDIa podem
pelo fáto de atribui.rmos a seguiu e o aluaI nem po-I o ex Prefeilo VicIar Bauer ramos álingir, explicando uma passiveI tomada de 1 duas comunidades idenli

relponsabilidade !la seu deriam ler desC:,oberto Da· I pelo seu<Jllpoio lÍ candida- ao povo onde fica o di- pos i ç ã o, no e.enlido de i car-se .

nos destinos que
p e r i o d o admmislratlvo I da. pOiS, quando o ex !Iura do atual 'depulado es· nheiro de suas coólribui-. promover o dllsenvolvi- 1 de comum fórma procuram
Nioguem ignora as divio I Preleito Roland Haluld Dornbusch! tcilaual OClilcllio Pedro Ra ções. Pedimos desculpas, menta induslrial de Cilm· i oferecer as suas popula
das que um govêroo pdS ! eDuegoli o goYêrno; alra-! mos. Tudo foi -feilo às se entendeu mais do que pos NovC!s. Naquela opor i ções.
SI para o outro, Depende i vés um procurador e, além i.claras, de que se valeram isso.

ASSUNTOS FEMININOS,

A Foto'�dtl'Fâ1ojai::�;t�' riaóçãs e' seüs cuidados
. RelatollO ,Levar crianç.as a p�s se adaptam a08 bancol

O M b I' J
. eaf, ou em viagem, de dos autpmóveis,·e que

o ra
. �m aragua carro, • geralmente elas tem um cinto que segurado �ul, presl�ldo pelo sr. vio no colo dos adultos, melhor a criança no lu

!"erdlnando Ptske e c?ad já foi provado por mé, gar, sem a possibilidadeJuvaao por e�presslvas\ dieos, é tão insl'guro que ela escape ou caia
personalidades Jaragu<len-I como deixá-las s6ltalil no da cadeirinha.
ses, acab.a (le apresen!ar banco.
ao Prefello e� _

exercíCIO, O problema de levar
Veretld{)t

..
EugeDlo :�trebe, as crianças no carro,

subslanCI<11 relataria de
geralmente é resolvido

suas allv.ldades. �egun�o levando-ss no 0010 se são
levanlilment(!) en!ao fello

menor6S de' cinco aDOS.

eil! !971, CODstatou�se a
e se são maiores, podem

eXlslenCla de. 1.214 a�al ir soltas no banco de
fllberos, com ,dade aCIma trás. É um erro para o

d� 13 anos, r�epr�sentando qual técnicos' em segu-4 jo em relaç_ao a popula
rança es tão alertando

çao recenseada, em 1970.
pais e respoflsáveis.Do levi'lntament? 522 ma- Os médicos el'pecialis.Dlfeslaram deseJ� de fre
tllS recomendam sempre

quenlar o Mo?ral, contudo, que o transporte de
�os �O POSI?" de alfabe"

crianças seja feito no
IIzaçao, efellvame.nte, 400 ba.nco traseiro, on d e

�1�ßos foram matriculados, imagina-se que em caso
100elando .se as aulas e� de choque, haverá um
10 de m.al� d� 1971. .Mut pouco mais de proteção.
las deslsteDCti'l8 verlftca-

Epara as crianças peque.
ram se _no curso da alfa

nas liS cadeirinha8 quebellzaçao, deslacando-se' ,

entre outras, a idade avan· ----------------------

���:d� ��������ade vifouca�: .Soe. Esp. JoafIWo PessoAalização dos POSlOS e o

desioleresse puro II simples.
Em 10 de Novembro de Dia 25 de fevereiro de
1971, com pm 10laI de 1972 verificou·8e a el�i.
183, 166 fOfam aprovados ção da nova diretoria da
e 22 reprovàdos; redúzindo ve t e r a n a agremiação
a comissão o índice do es.portiva. João Lúcio da
analfabetismo em 13%. A Costa foi reconduzido ao
Prefeitura Municipal pres- pôsto de presidente, se
lou incondicionalapoio ao guido do fice ..,.... IIson

-f"'·ra dl'a 25 de' .. pnlícia Cif'ntifica. Apõs I, cação, regi�tro de arma I,v movimento com a Insla II Nolteneo Bastos·, 1· Se-
ereiro de 1972 reali: ! a inauguração do prél1io, i e ti ânsitn O Secretário

ção dos POSlOS de alfabe cretário � Ivaldo SachtZ -se na vizinhá �idade! dirigiram-de os' interes I d� S�gura�ca e Informa-
Iizâção, iluminação, con- _ reeleito; 2 .• Secretádli Joinville, a' fnaugura ! saÓ(JS 110 lIalão .n�,pre da I çoes teve Importante en-
sumo de gasolina e paga· rio _ Dorival Lange;ç das nflV"s jn�tala i Prefeitura MuniCipal .on ; contro e(Jm (lS repcesen- menlo de horas exlras aos 1.0/ Te80ureiro _ Afonsoç s da Delt:'g'lcia Re 'de em âmbiente cordlaI, i tfiontes da FIDESC, repre- motorislas encarregado!! Rech _ reeleito fi 2.0g :enal de P"licia. Ao II debateram se 'e disse! sentados na opflr�unidade. da condução. Tesoureiro Raulinaá compareceram as I caram se a ação da po· I pelo .�r. Eu�êDlo Ví�or

s autorjrjl\des locaill,\ Ucia civil no campo da! Schmocke!, VICe Pr,efelto daFCa·zoestm8. parte 'do Con
r. cé!. Deh;om Peret I segurauçli, notaóbmente

I
OI> Jar .. guá �o· Sul e r"eunião contou com.a

selho Fiscal, como efeti-
nes, o Cél. Olavo

I
em rtllação à ree�trut_!l �elo Secret�rlO.Execu- presença do Prefeito

h, o Diret'Jr do De ração e oescentr�hzaça.o t1V9, Prof. Sérgl<� Ale- Harald Karmann e seus vos, os uS. LiDO Schwarz,
triijf- e o Diretor da dos serviç08 de Identlfl� i x8ndre de Oliveira. A a8setisôres. Acir dos Santos e Udo

O clichê fixa a COD8
trução (ja primeira parte
�a segunda ponte, "liás.
a primeira. que se cnns
tM,liu na Rua Venâncio
da Stlva Pô to. Da8 ime
dlações dli EletrnIDúto
re. Jllngtiá S.A. - A ..

dllà8 pOllt .. �. óra concluí

di �Ub.tituem ve I h o

P tilhão de madeirá e
t 08 de cimentu inade·
q dlls ao eSCOllmllnto

tes mereceram consertos
e repllros nll ano de

1971, >fim de permitir
tráfego permanente para
88 via8 pública". A mu·

nicipnlidade, aliá�, tem
adotado a Dorma de
construir preferencial'
mente pontes de concre
to armado, para evitar
88 per'iódica8 e CUSt0888
sub .. tituições do madei-

natural das águas de
vasta ti populos8 região,
Á propóAito, o Rel>ltório
(jo sr Pref .. ito Municipal.
de 1971, bem traduz a

preocup ;çã" da munici
palidade em dotar cida

de e inte.rior de exce

l .. ntes pontes, que sir

vam efetivamente à co

letividade. <Segundo o

m .. n�ionado Relatório,
nada menos que 75 pon I"me.

egurança. Descentraliza Atividades

Para as crillnça8 maio
res, recomenda-se ainda
o banc$) traseiro, qual�
quer que .8 e j a a sua

idade, e o uso dos cintos
de segurança iguais a08

usa dos pelos adult08
(aquêles que estão me8-

mo no carro), ma8 'que
sejam de cintura, não do
tipo peitoral, pois ficando
muito aItos na criança;
são igualmente perigoso!!.
Agora que é a época

de maiores pa8sei08 :e

viagens, ouidados com

as crianças nunca são

dema�iadoll, e podem
evitar enorme aborreci
mento e chateação.
(AABe)

Jahn e suplentes, os ilrs.

Adalberto Frankowiak,
Antonio Carl08 Assump
ção ti José Jacobi.
()um�rimentos a08

eleitos.

Cm,npaaba de EducaRão
. .

Civlca
O hasteamenlo dd

Bandeira e o canlo

do Hino Nacional são
obrigatórÍos, uma vez

por semana, em Iodos
os eSlabelecimenlos
de qualquer gri'Íu de
ensino, públicos ou·

parliculares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:�!���� �,.!�!!:: �IEletrom�!�!.��l!�lgoá S.A. Com.CeG!������!o�!T S.�
Sociedade anônIma de capItal aberlo - GEMEC-R-71j2948 Edital de Convocação
Rua Venâncio da SUva POrto n. 399 - Jaraguä do Sul (sc>1 Assembléia Geral Ordinária

Assembléia Geral Ordinária . Pelo Prelente EDI1'AL DE CONVOOAOÃO,
Convidamoll os senhores acionistas desta so- são convidados os lenhor@s acionistas da firlll'

ciedade para participarem da Assembléia Geral CO��RCIO E INDÚSTRIA SCHMITT � A., l

Ordinária a realízer-se no dia 29 de abril próximo, rsumrem-se em AS�EMBLÉIA GERAL �RDINÁ.
All 9,00 horas, na sede social da emprêsa, para de- RIA, qUI serã realu:ada �a séde da Boc!edade, l

PEOAM CATÁLOGO liberarem sõbre a seguinte
Rua ":aller Marquardt.n ,1548, ':lesta oidade, ','

ILUSTRADO Ordem do Dia deze.el8 (16) horas do dia vlOte e OIto (28) de abrIl
1. Exame, discussão e julgamento do Relatô- do. cerreute ano, à fim da delibetarem sôbre a Ie·

rio da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros guínte, ORDEM :p� DI�: _

e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal tudo rela, 1 - Exams, dlscusao e aprovaçao du contai

tivo ao exereícto locial encerrado em 3l.121971; correspondentes ao BALANOO pE DEMONSTRA-

2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal OÃO DA CONTA LUOROS E .� ERDAS, encerra
------,----= c:::ac:::::..::::::....'-::::>c:::>c:> para o exercício de 1972 8 fixação dOB correspon

do em 31 de .d�zembro da 1971:

S O ,..,., I· A I S
dentes honorários;

2 - ElelQao do oonselho flloal e luplentel PI'

" 3. Fixação dos honorários da diretoria e
ra o ano de 1971/1972

.

4,. Outros assnatos de ínterêase social. 3 - Assuntos Gerais.
.

Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1972 Jara,ui!. d� Sul, SO: 2� deJe,e�'lro de 1972

A Diretoria Ooméreío e Indústria Schml". S.A..
AVISO: Bncontram-se à disposição doa senho Arnoldo L. Sehmitt, 1;)lr. Pr...

rea acíontstes, na sede socíal da emprêsa, os do ..
A ': !SO. .

cumentos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei Acham se à disposiçâo dos seahoree aCloDlBtll,

n. <!627, de 26 de setembro de 1940. na séde social, os documentos da que trata o

ART.o 99, do decreto n,o 2.627 de 26 de setembro
de 1940 .

Emprêla JorDaliatica
"Correio �o Povo" Uda.

- 1972·

F,.tll.,••• O,u...ltt.'.

Laranjeiras, Peoell'ueiroB,
Kakiseiros, Maoieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlías, Camélias, Oenl
feras, Palmeiras, ete., etc.

Diretor
Eagênio Vitor Schmückel

ASSINATURA:
Anual '" • Cr$ 15,00
Semestre • • • CrS 8,00
Avulso , • • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrS 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

Leopoldo Seidel
-- OORUPÁ -

Aniversários Dia 8

Fazem anos hoje
- Sr. Leopoldo Mey,

em Joineille;
- Sr. Oarlos Ha8�;

- Sr. Carlos Rutzen, -- jov9m Osmar VQelz,
em Oorupã; t id

_

B".
nes a CI ads:

•� ]0ge�. 8D1C19 Ro - jovem Wilson Ger'
gano Pedrl,. mano Albrecht, (Funoio- Regist C"I

- Srta. �arC1a Mara närio do Correio do Povo),
ro lVI

Horts, em Iblrama;. Aures Müller Gruhba, ticiai
- s J O vem Danize I

tx« 10 do Registro Civil do 1. Dis·

filha do Sr. Du.r,al e Srs: _ Sr, Roberto Funks:
rrito da Comarca de [araguâ

JUUa MarceU«?, _ Sra. Paulina Morbis,
do Sul, E tado ce Santa E para que cbegue a'l co-

- Sra. LODl Hornburg. em Rio Molha' Catarina, Brasil, nhec.mento de todos mande!

S
' Faz Saber que comparece- pa',sar o. presente edlal que

Fazem anos
A 1. -

- ra. R��uald8 Hen-
ram no cartório exibindo os será publicado pelo imprensa.a.man,.a ke, em Ouriüba; documentos exigidos pela Ie e em ca.tór.o onde ser;

- Sr. Gerônimo To - Sr. Roberto Renato:
masolli, em Schroeder; Funke;

afim de se habilitarem para afixado durante 15 dias, Se

_ Sra. Bliz3belh Vieira, - Sra. Alzira, espôsa
casar-se: alguém souber de algum im-

na Estrada Nou', do Sr. Oscar Nagel. Edital n 7769 de 28/" 72 pedim nte
.

acuse-o para os
.

.

"I íu.s legais.
- Srl. Iris Lange En Victorio Alexi e "

..elmann; Matilde Koslowskl AUREA MUL�E;R GRUBSA
- Sra.-Lúcia, espô8a Ouelal.,.

ro:;:do Sr. AUr.doG. Albrecht, Ven·de-se Ele, brasileiro, solteiro, .

em Sehroeder. operário, natural de Be-
--------------- Dr. Reinoldo Murara

T .nedtto Novo, neste Estado,
Dia 6 erreno domiciliado e residente

VENDE-SE 'II &D""06A.Do=�II==_ Vva. Sra. Eleonora em Rua JOinville, nesta ...

Luz, em Curl'tl'ba,
Situado 9 km. do centro ,cidade, filho de Joio

d C á E t d Uma biciclela eI'Icolar,
e orup, Da 8 ra a �lexi e de VC!ronica La�. marca �rosdó,.imo, rliosNova Corupá A Slló Ben ge,

., -r

to,. tendo 10 a 12.000 m2. \ Ela, brasileira, solteira,.
inoxidáveis. eni perfeito

- Sn. Iara, eBpôla do altltu�e cerca 800 m"tr08 ,�o lar, natural de Bene
estado.

Sr. Dr. F" r n a n doA. próprIa para construç6o �tito NOTO, neBte Estado
Tralar nesla Redação.

Springmann, em Floria- de casa de reransio. jO, domiciliada e residen-
n6polis; Informaçõe8 com·o Sr. te em Rua Jolnville nes x _............. ..........,...=...........,= = .

- Sra. Edeltraad Rolin Kurt Hillbrecht, Caixa :a cidade. filha de Fran. g
•••
l·

• c c \ � • • ..

·1
Hermann, em Corupi. PO!ltal, 7 CorupA, lisco KOllowski • de So B
r--------------,- )'ia Kosl!lwski. �: Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

�ditl'l n. 7.760 de 28/2/72 B
Pinturas Jaraguá Ltda. -Alvaro Pedri e ti •

C tVerginia Tambosi

�S.::: o r Moac I r an e r::;:,'(Antiga Oficina Kohn) Ele, brasileiro, lolteiro,
lavrador, natural de Ja'
raguá do Sul, domicilia-

f::l • 8
PlDturas de Letras, Painéis, do e residente em Itapo- f 8

Faixas e Placas cuzinho, nellte di.trito,

�:::
I

Ifilho de Manoel Pedri e I i

Mudou· •• para a ae Ana Pretti Pedri. C It H -tal "Sa-o Jose'"
i

Rua Jorge Czerniewicz, 497 Ela, bra.Ueira, solteira, f: onsu as no· OSpl :

doméstica, .atural de Ro 1 ;
deio, nellte Eatado, do : ß

;;=============== n tôdas têrças e quintas-feiras pela II

I manhã das 7,30 às 12 horas I
••••••••,��•••••••y ••\••I'.··· ... · ••.•,·.",.···y'cy

•• ·,V···:(···u·····v·······c···
..,.

miciliada e reaidente em

Vila Lenzi. neste distrito,
filha da João 'I'amboai e

de Guilhermina 'I'amboai. Represen tação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela·
CAPITAL à base de comissões. Favor

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

I Caixa Postal, 1898

.

. CURITIBA - PARANÁ
---

Escrit6rio ao lado da Prefeitura

Dia 7 JARAGUÁ DO SUL

"..... ..... " ........ -

Comercüal MHNNlEIR ttda.
(10 aDOI em Jaragui do Sal)

T
S- I �S_ I �C--= ..

-

. l
s6c 10II IVENDEI I

Estamos completando 10 anos.

Podeliamos agradecer a voce, distinto clíente, somente a

voce, por nos ter dado a preferência na compra de um lelevisor
ou de uma geladeira,· na compra de um fogão a gas da linha

Geral, ou ainda de seu prestigio ao comprar uma máquina de
lavar roupas ou uma máquina de costura Elgin.

Mas não.

Queremos agradecer molhem ao mais simples fre,ues que
entrou em nossa loja apenas para comprar uma caixa de fósforos.

Como tambem .gradecer a vooe que apenas palSOU pela
nOlSa porta ou parou alguns .minutol em nossa vitrine aprecian.

;

do nossas ofertas.

Porque 'todos DOS ajudaram a crescer.

Muito obrigado.

sua participação. em Emprêsa gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa

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

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

Informações: ]ARAGUA DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Dourer João Paulo Pasquali, Juiz Subslituto
no exercícto do cargo de Juiz de Direile da Comarca
de JllraguêÍ do Sul, Estlldo de Santa Catllrinll, nll for
mil dll leí, etc ....

F.z Saber 1I0S que o presente edital de citação,
com o prazo de 30 dias, virem ou dêle conhectmeato
liverem e Interesser posas, que por parte de Laude
lino Maneslrinll, IItravés seu bestante

'

procurador. ad
vogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a pen
ção do seguinte teor:

"Exmo, Sr. Dr. Juiz de Dlrelro da Comarca de
Jaraguá do Sul, Landelino Meneslrina, brasileiro, CII·

sedo, lavrador, restdente e domiciliado 4 Rua Ano
30m, municfpio de Oorupé, nesta Comarca, por se.u
besrsnte procurador infra assinado, advogado Insert
to no O. A. B. seção do Estado de Santa Cetartns,
sob 0.° 326. com escritório à Av. Mal. Deodoro d.

Fonseca, 215, nesta cidade, vem propor centra SUII

mulher Salele Menesmna, brasileira, cesada, do lar.,
atualmente em lugar incerto e não sabido, • AÇÄO
o'RDINÁRIA DE DESQUITE, com fundamento no

inciso IV, do artigo 317 do Código Civil, como pro
vará: I - O requerente contraiu mernmônto .no dia 07
de outubro de 1967" conforme faz prove com a inclu-
511 Certidão de Casamento, registrado sob n

• 2778,
às fls. 74v do Livro n.O lI, no Carlório do Regislro
Civil da cidade de Corupá. II - Dêste matrimônio o

casal não teve filhos e não há bens II partilhllr. III -

A vidll em comum do caslll, durou pouco mllis de
dois (2) anos, surgindo durante êsse tempo, umll sé
rie de incomplltibilidai:lell, por ciúmes. motivddos !,�lll
suplicada, que culminou I'0r abilndonar voluntana
menle ° lar conjugal, em I- de dezembro de 1969,
indo morar por alguns dias em casa de seus pais,
dill mudando se para Curiliba, não mais relornllodo
para JUDIO de seu marido. IV - Assim sendo, deve
II presente lição ser julgada procedenle, reconpecen
do-se para fins de direilo, c suplicadil como conjug�
culpada. desautorizando a mesma de conlinuar a usar

o seu nome (Meneslrina). adquirido com o casamen

to, passando a usar o nome de lolleira, Salele Fadi,
mediaoIe expediçlio de Ordem Judicial ao Corlório
compelenle, plira á devidll averbação. V _ Face ao

expôslo, requer ii V. Exa. que de acôrdo com li lei,
seja a mel!ma cilada por edilal, após marcado o di'.
e hora da audiência de conciliação, ou a conversão
do desquile lilirioso em amigável, ou aindll para con

t�slar a ação no prazo legal, querendo, ficando dea-
, de já cilada para lodo& os demllis lermos � atos da
,

causa, IIé final sentença e execução, e condenada ao

pagllmenlo das CU!ilas procel!l!uais e honorários ,de
l advogado do suplicante: Como provII do alegado, r�
quer II tomada do depolmenlo das lestemunhall abai
xo indicadas. Plira efeitos fiscais, dá-se à ação o va

'-.....---......1110r de Cr$ 1.000,00 Nesles lêrmos. P. Def�rimenlo.
Jardguá do Sul, 10 de dezembro de 1971. (a) pp. Rei.
noldo Murara ..

- DESPACHO -

"

Designo o dill D-4-72,
às 16 horas, p/a aud de concilillção, ficaß(!� ii ré
cilada, se nào comparecer para Iodos os .Iêrmos do
processo. P. edilai�, com o prazo de 30 dias. Em
J 1 f2/72. (a) J. P. Pasquali. Juiz SubsI. em exerc."

Emlvirlude do que foi expedido o presente edi
tai, pelo Qual chamll, nolifica e cila d requeridll Sa
Itle Meneslrina, para comparecer nesle JUIZO, siiJa das
audiêncills, Ediffcio do Forum, nellle cidade, no dia
5 delabril p, vindouro, às 16 horas, afim de assislir
a auiliência de conciliação, ludo conforme a petição
inicilll e despacho relro IrnDscrilos, ficando desde já
cilada para Iodos os lêrmos da açlio e" querendo,
conlesla Ia, no prazo de 10 dias, eonlados da audiên
cia designada, sob pena de revelia e confesso. Para
que chegue ao conhecimenlo dll suplicada, foi passa·
do o presenle edildl, que será afixlldo no local de
coslume e publicado nd imprensll local � Diário da
Justiçla do Estado. Dado. e passado nesla cidllde de
Jaraguá do Sul, aos vinle dois dias do mês de feve·
reiro do ano de mil novecentos e selentt! e dois.

Eu, (a) Amadeu MBhlud, escrivão, o subscrevi.
(aJ João Paulo Pasquali, Ju;z Subsl. em exerc.

A presenle cópia confere com o original; dou fé.
Jôraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1972,

. Amadeu Mahfud, o El!crivão

Edital We"o Erner Eina Raise lutCitaçãode
o Doutor Dluo Weachenf.lder Juis .de Direi

lo da Comarca de Guar�mirim, E.t.do de Santa

eltarina, oa forma da lei etc ...
FAZ SABER. todos qUlntoa • prllaen"! edi

tai com o prazo de trinta (aO) dias .irem, dêle 00-

•heoimento tiurem ou intereuar possa, que por

parle de Alcide. Felilt SloIf, brasileiro,
80Ueiro, lurador rllidente e domiciliatfo no III

,ar :Betrada Bananal Munioípio de Guaramirim,
nul8 Comarca, atrav�s de seu procurador Dr. He·
lia Alves, foi requerida uma lçlo de Usuoapião de

nm imóvel looalizado am Estrada Bananal, Municí
pio de GuaraDlirim com a 'reI de 39.480 m2 com

as seguintes confronjaeõee: Frente,' com Rio Itapo
eú, a oeste, medindo 47 m .Fundos, com terra. de
Laudlllino Eooel, a leste com 47 m. de UIJI lado com

terraR de Laudelino Eccel ao norte com 840m e de
outro lado com terras do requerente ao sul com

840 m, Feilll a JustificaQão Prévia da posse foi jul
gada PROCEDENTE por sentença. E para que
ohegue ao conheeímanto de todo, e não pOS8a no

futuro Ber alegada ignorância, mandou expedir o weil wir wieder Männer an der Spitze unseres Muni

6 f d I cips heben die das Erbe von Ex-Pretäkr Victor Bauerpresents edÍllIl, que Ber, a ixa o no ugar de cos-
glltreu verwalten. Liebe Freunde! Dies sollten .wlr auf

lume e publicado na forma da leí. Dado li pasaado
Desta Comarca de Guaramirim, no Cartório do Oí keinen Fall vergessen wenn wir wieder. an die �ah
vel e AnsIos, 808 vinle e dois de f",vereiro de mil luroe. gerufen werden Dem Herrn Prefello, �em Vice

no,eoenl08 e selenta II dois. Eu (as) Hall,FaUiD, Escri- �rerello und den Vereil.�ores .lIes �rdenkhche <!ule
tão, o damografei e Rubscrevi.

11m
Neuen Jllhr 1972, wun�chend verSIchern wIr weller

(as) Oluo Weichenfelder, Juiz de Direiro hIli Ireue Gefolg5chaft. Liebe Freunde es kann uns

C E R T I DÃO durchaus Dichl gleichgültig sein wer im Jahre 1973
Certifioo que a p,asenle,cópia ,confera com o die .Geschike unseres Municips leitel. Prüfel und dlls

9riainal do que dou fé. �ut� behahet. Noch .einmal IIl1es Gute den Män.n�rn
Guaramirim, 22 de fgvereiro de 1972 die Ihre.koslbare Zell zum Wohle unseres MUOlClpS

Ralf Fahin, Escrivão Opf"'ID. cMSI

WenB elner elne �eise tu I, daon kann er was

erzählen, heisst es im VoJ�smund. Aber warum in die
Ferne schweifen, sieh des GUIe liegt so nah? Die
Reise von der ich elW8S berlchten möchte, führte nur

nach unserem SIadlplatz JaraguêÍ. Überall Forlschrill .

Schon lJei der Hinfahrl fiel mir die tadelcse Stresee
von W. Weege bis JaraguiÍ auf, die lederzeít einen
Vergleich mil den besren uneeres Valerlandes eushält.
Der Sladtplalz wurde unter dem jelzigem Regime nach
allen Htmmelsrlehtungen bedeutend vergrõssert und
überall wurden erstklassige breiIe Strassen gebaut.
Dies stellte nerüelích-groeee AlJsprüche den Plnauzbeu
:el der Kammer. Aber trotzdem wurden auch dia Ko
lonlestrassen nicht vergessen. Im SIadlplalz wurden
ce. 25 Km. Wasserleilungsrohre gelegt. Das war auch
eine Kostspielische Sache. Es wurden 7 neue cemí
nhões geklluft und noch verschiedene teure Sirassen
Mschtenen dezu, Man fraIlI sich: Wie íat denn sow ..'s
möglich? Nun gaDz einfachl Es iSI deshalb möglich

..�.
ADVOGADO D08 fôros de

8io P3ulo - Guanabara - FAltado do Rio d ti
J8D1'1iro - Bra811ia

ProcB88aID",ntos perante qUllisquer �i.
ni,térió8, AlÍtarquial ti Repartiçõea Públicas
em geral.
Escrit6rlo Ceatrall
Annida Franklin Roosevelt, 23 - Gr'upo 303

(Fone: 52-1894)
.
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IUo de Janeiro
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Vende-se Ampla e Confortável

RESID:eNCIA
com Ilrande �erreno, prOXlmo do centro
da eiaade com -I- ou - 1420 m2.

Grande sala,5 dormitórios, gabinete,
copa, ampla garagem, luxuosas' instala

. ções sanitárias.

Preço de rara ocasi�o.
Tratar com Ernesto Mayer,

Jaraguá Fabril S.A. _. Fone 2104

•
OCampeãoJackieStewart.

PneusGoodvear..
.

O incrívelTTPP. , ...
-.'

) Ganhegrátis o incrível TTPp,

>:'�-;J.=:�J:=:':� S'111f'l Shnples: "

�i JaQkie Stewart venceu o Campeonato vitóría, nós resolvemos entrar
� Mundial de Pilotos· de 1971. DDaeA cuommpe��:i:�qut. Correu tÔdas as provas com
à' (ls f t s

. tentes Venha conhecer a marca do Campeão.p: seguroß, or e e reSlS
E o incrível TTPP.Pneus Hoodyear e(' pneus Goodyear. •

_

.

.

E,muito Dontentes coma dupla TTPP sao conosco mesmo.

� ,IND� E COM. B·REITHAU�T S.A.
� i;li("�""':"",,� Av. Getulio Vargas, 268-Jaraguá ilo Sul ...{ r',�
ti; � _. GOOD1tYEAR _.;�� 7'-"-,,.,.�>< ,�:,.
Q ::�:;:.,:;';:;�. ��'-::'--',�;i >f_'� 1 A serVÍ90 dTsua seguran98. :�;/:>:;

.,.,.

�� ;. f;,C'
..

�:
"

.•:: ',i

,

"
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Edital de Gitação

Ind. de Calçados Gosch IrmãOs S.A.
Assembléia Geral Ordinária,

Edital de ConvocaÇão
Pelo presenta ficam convidados os Benhores

acionistls a oomparecerem à A_ssembléia Geral Or
din'ria a realizar·se no dil 24 (Vinte e quatro) de
abril do corrente ano, à8 9 (Nove) horas nl sede
social. afim de deliberarem sôbre a 8eguinte ordem
do dia:

1.0) - Discussão e aprovaQão do Balanço Ge
rai e demais documentos referentel ao exercício de
1971.

2 o) '_ EleiQão do Novo Oonsêlho FisclI.
3.°) :- Assuntos de In16rêsse Social

Jaraguê do iul, 16 de fevereiro d. 1972
Herla T. M. P. Goach, Diretorl Presidente

NOTA: Acham-se à disposição doa senhores acio
nistas no escritório dssta sociedade, os do·
oumentos I que 8e refere o artigo 99 dO
deoreto lei 0.°2 627,de 26 de setembro de 1940.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO 04 03-12 PÁOINA 4

OS DOIS OVNIS Fecularia Rio Molha S.A.
Assembléia Geral Ordinária

11 de janeiro(Semi·Ciêncificc;:ão) Edital de Convocação AISIDa, DO Rio de janeiro, contrato parricullrConto de loSÉ CASTILHO PllTo \ Pelo presente ficam convídadoa OI senhozes com II Princes� dona lsebel, pllra colonização deAQue11l tarde na cldedeztnhe de Lapellln nll 'ar,ionis�as desta so�illd�de a co�parecerem .à as- Vale do 1!lIpo�u.
.

I b
"

sembléla geral ordínäría a realizar se DO dia 29 25 de Janeiro
,

província de Ausperge�, o .dla eslava c ar� e ODlIO,
de abril de 1972, pelas 9 horas, na sede soeíal, a Assina no Minislérlo da Agricullura contrato de

apesar das nu�ens enegrecidas Que encobrtam o céu,

I
fim de deliberarem söbre a

se,
guinte Ordem da Dia:

I
medição de 20 lélluas de terras devol,ula.s. para O

quando, por Iras de uma dessas. nuve�lI, a uns 900
1 D) Discussão e aprovação do balanço, de- Palrimônio 001111 de Suas Alrezas Imperials o Ir,!Del�os de altura, lurglra.m dOIS oblelos. voadores monst�ação de lueros e perdas, relatório da dire- Conde e Condessa d'Eu, no Viille do ltapoeú.

rnterramenre b!aDCOS e muno eatranhoa, pois além de
toria e parecer do conselho fiscal, reterepte ao 7 de fevereiro

• . .

seu f�rmalo Circular e de pratos s�perposlos.�om ící d 31 d d zembro de 1971' É nomeado juiz comíssérlo de [olnvllle.aproxtmedamente uns 30 melros de dlemetro, ermnem exerc CIO e�cerra o em e. e. '
•8 espaços regulares uma luz Iorttsstme e esqutslta 2 o) Eleição do c�Dsel�o flscali 14 de feverelr� .mente eolonde cujos reiches epresenrevam de uma 3.°) Assuntos d? Jnt�resse social.

.
Chega em Iotnvllle.•

..
.

I' 2 Achem-se a disposição dos senhores acto 22 de fevereiros<! vez 14 tonalidades. dl.f�rentes, o Que equive III II .

t d
.

l't u Domíngos da PinIe pare S. Bento, onde começarão os Iraba·
vezes aa cores do arco ms, DIS as, Da se e aooia SI a na, r a

. _

.
.

d . Nova 102, 08 documentos a que se refere o art. lhos de medição.Flceram pa��do� IItrllS .11 n.uve.m por uma meie
99 d� decreto lei n. 2627 de 26 de setembro de 28 de fevereiro

hora e� pleno ailêncío, denote .lDlculram um show
1940

'

É nomeedo também juiz comissário de São
de !D,!vlmenlos pa.rll cima e abeíxo, pare II esquerda .

Jaraguä do Sul, 28 de janeiro de 1972 Francisco,
�

e dlrell� em velocl��de assombrosa e sempre volren
Adolto.Antonío Rmmendoerfer, Diretor Gerente 29 de fevereiro •

do 80 �onlo de PII.l1da,; permanecendo nessa movr-
Raímuno« Ao olfo Emmendoerfer, Diretor Técnico Jourdan começa no Lençol os trebelhos dementaça? por uns 3.0. mmuros

•

campo pare a medição contrarede.
A. esse I�mpo Ja era grllnde o numero de. pes-

G E E B
'

C
. -

19 de abril
sôas Que admiradas e um tanto medrosas a�reclavam e Omunlca�ao Cnega II [olnville, mais morro do Que �ivo" com
o esperéculo, Quando de repe�l� um dos obíeros voa-

seus homens. lendo etravessedo as matas virgens da
dores rumou .pa�a II Terra dlf1glD�o-se para um VIlStO Desejando boas vindas, recebemos a rodos os

margem dlreíta 'do Itepocú, passando à mllrgem. eil'
campo de evreçao abandonado, flc�ndo a uns o me nossos gremlsres e prolessôrss co.a um grande querda no aluai [eregué, pare alcençar IllPOCUZlDho
rros de eltura e dls!llnle umas 200 Jardas dos especo ebraço.

e Neudorftado�es do show aereo Que as centena� JOlavam o Esperamos Que o ano de 1972 seja "aquêle' 20 de abril
�

rer�f1do campo. Permaneceu ness!i' posrceo durante elgo mals nes estudos, nas amizades e em sua vida Oficio ao Presidenle da Província sôbre a
mela ho�a sern r�zer Qual�uer ruído, apos o.Que, parlicular.

descoberla do ruluro Jaraguá.para maIOr surpresa e recel.o dos p_resenles, IIb�lu se Agradecendo a volla da simpalia de Iodos vo- 29 de abril
uma e�colilha e .por ela s�lfélm dOIS entes tralll?do cês, o nosso muiro obrigado.

. Embarca II Corte, pelo «(;amões» acompanhadomaclcoes IIlarll.nJados enCimados por um capacele· Grêmio ESludantil Elpidio Barbosa de leu Iljudante Emilio Seroyer.e�carandro, mU.lIo as�emelhados ao ser hu!!,ano, po' Colégio Dívina Providência 11 de maio
.

.

re'!l' mUllo m�ls bomlos e m�lhor proporcIOnados de
JaraguóÍ do Sul - S, Catarina Dá relalório de SUIl incursão medidora, pubhcadoffSICO, POIS �Iem de. espadaudos e

�

aIrura de 1.'90,
a 14 de maio, no «Globo».

vla,se�atrilves a vlsel�a de� seu capacele qu� possulam por encanto, tudo em cODseqüência da 48. dimen-
22 de maiopele cor de gelo, felçoes fmas, n?rlz ilQulllno, olh�s são e adiantamento superavançado em que vivemos.

BalizlI na Igreja do Sanlissimo Sacramento do
roxos g�andes e sumamente ?mISfOS€lS, E o mais E agora, para encerrar, vamos fazer uma de,

Rio de Janeiro sua primogênila Marill Luiza Anlonie
CUriOSO e Que desceram do obJelo voador sem pular, claração fantástica mas veridica e que por certo

Ia nasc:da aos 12 de abril.
sem us�r_ corda o.u escada, mas f1ulullndo suavemente in,teressará eDormemente tôda a grande famllia '23 de 'maiona poslçao em pe como se dispuzessem de campo terráqueal Nós do planeta URATOHN, que �;ca no

Pedido de barracas ao Minislério dll Guerra.graVi!lI.cionel próprio. Ao tocar.e� o. solo. l!cenaram sistema solar da I:lstrêla NATURlOHN, ná Conste·
10 de agôsto

de vanos. �odos para a mullldao _lDcluslve, empre lação de AMAT.I:!;NOHN, a 200 trilhões de quilôme Envia, de Joinville, Oll aUlos, tombamenlo e
gando mIl�lIcII, ma� nOlan.do Que nao ,:sl.ava� sendo trfks da Terra, pacificos por Datureza, somus des-

planla da é!Írea medida' para o Patrimô�io. DOlal nocom:;Jreendldos e Que podiam causar pamco, Imedla- c€'ndentes diretos de vocês, porém, 10 mil 8nos
Vale do hapocú ao Presidente da PrOVlDCla.tamenl� .u"aram ,de seus senIldos e raculdades eXlr�- ml'is adiantados, viajamos continuamente pelo e8·
16 de setembrosenSOfliliS atraves" do Que se fizeram entender perfel' pd�o e subespaço e há milênios rondamos o pla- Jourdan assinil, nfi) Rio, nôvo conlrillO para II

tamenle dizendo: �omos de �alureza pacHI.::a e _pro· n��a Terra com o rim de entrar ..m comunicação medição de mais doze leguas, no Rio PrelO, pllra
cedemos de URATvHN, planeia pertencente 110 sisie c�bl seus habitantes, contato que tem sido retar-

com lelar o Patrimônio DOlaL
mil solar da estrêld NATURlOHN, da Conslelação de da1jo devido II indole belicosa de vocês. Vimos do

1 de outubro (
AMATENOH_!'l, dislanle

�
IIlguns anos luz, fi)J.l .seja, Fiuro para o presE'nte � passa.do,. �e um Fu!uro Jourdan, cidadão votant� de loinville, protes!1I

uns 200 trilhoes de Quilometros da Terra, e vimo qu' vocês terráqueos ainda atlnglfao um dia e
com sucesso conlra II inclusão de eleilores de Sao

em missão de paz Em nosso mundo não' conhece- co êle!l felicidade perf'lita, a relilização total.
Benlo no colégio eJeiloral de Joinville, dado Que

mos II fealdade, a sujeira ou e vicio; ii hipocrisia, a

p� isto não se desesperem, tenham fé, procurem éll�un� eram Qualificados lambem no Pilraná.inv.eja ou il �raiçiio; a miséria, ii fome ou a doença; de�envolve� n<;, máximo .a. sua tecnologia, mode-
12 de outubro

.

o OdIO, o crime .ou d do�; a v�lhlce� a guerra ou a. re seus IDslJnt09, purifIquem suas mentes e, Enlrega, por escrilura pública, dos �utos demort�, É Que .111 tudo e bonuo, (lmpo e p�ro; iii pr�'�cipalmente, pratiquem li fraternidade e amor
medição, em loinville, ao procurador Brustlem.

ma fe,. o despello e. '. . _ .

ao róximo em tôt1a a sua extensão, com o que .

2 de novembro.
. .

a falSidade nã? eXistem, as cOisas sao rác�ls, faro aI anç'uão o estágio do Andrógeno Completo e
Anúncio no Kolonie-Zeilung de JOlDvllll' ofere·

taB e �audáv�ls; a paz, o am�r, a alegria e. a as condições de chegar até lá, até êste Futuro graD- cendo para alorllmento, arrendamenlo e venda 05
fratermdade Imper�m;. todo� tem 8egura�ça, JU- dioBo e levados pelas mãos de vocês mesmos"...

lerrenos do Palrimônio,ve.ntude, sa�de � sao Imortsls, Também. n�o pro, Terminada a declaração, que, como as demais
14 de novembro

.

criamos maiS, pOlS ,!OSS8 fôrça de procrl�çao em- afirmações, foi feita de modo extra-sel'lsorial, des Pede ordens paõa II entrega ofiCiai dos IIUIOS,pregamo-la na defes� de D?S80 orgaDlsmo, no pediram se do povo repetindo os acenos amisto-
10mb1lmeniO e planta das terras medidas.contrôle e �on8erVa?ao da Vida que domlDam,?s sos da cheglida e deixaram o solo flutuando va
9 de dezembro \

.

como energia, por ISSO não envelhecemos, nBO garosamente na posição em pé II ingressaram pe· Recebe jubilosamenle a visita, no Jarögua, do�os debilitaIl:\Os e _nem morremos. Vivemos lá na Ia escotilha no Disco Voador estacionado �ilen-
Preso di Prev(nciill, Alfredo d'Escragoolle Taunay.

era da 411. dlmensao e prestes a entrar na 5a" siosamente 8 5 metros, DO alto SI"ID nenhum apoiotonquanto os terráqueos ainda estão no estágio da vi�ivel no 111010, e celeremente rumaram para jun-3a. dimensão. Nossos veiculos terrestres, fluviais, to, do outro Disco que ficou de vigUia a 900 ma·marítim08 e "nfibios são avançadissimos, e 08 tros de altura, e desapareceram em velocidadeaérf'os como êste que vocês estão vendo e quali- vertiginosa .no rumo sul, deixando os presentesficam de OVNI ou DISCO VOADOR, são máquinas num estado de animação, de alegria ti felicidadedd' tempo situadae num ruturo muito distante de nunca dante8 obeervado, Era talo euforismo quealguns milhares de anoe e que usam gravidade muitas pt:lS8ÔaS gritavam e gargalhavam desconprópria e se movimentam com velocidade Huperior troladamente, enquanto outras choravam e desII da luz e não raro atingem 08 500 mil quilômelros por mlliavam de emoção por não poderem acompasegundo. E vai dai porque podemos com êles nos Ilharem os viajantes do espaço, os tripulaDtes dosdeslocar em qualquer aireçãn e âogulo, parando DOIS OVNIS ou DIS(jOS VOADORES que vieramou acelerando, em velocidades ainda não aplicávtlis de um Futuro de dez anos para uma visita aoDa Terra e podemos aparecer e desaparect r como prtlsente e passado.
'

- Do Fuluro Para o Presenle e Passado.

Instrumentos de Música
Em Geral, especialmenle
Gaitas e A,cordeões

Completo sorlimento 'com 8 e 120 baixos
BandoneoDs - Pianos - Harmônios
ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÖNICOS

Guitarras e Amplificadorefl
Inslrumenlos para Orquestras. Bandas e

Coniuntos Modernos:
Violinos, Violões, Bandollns e Banjos, Flautas, Clarinetas,Pistons, Saxofones, Trombones, Baixo. e Baterias com.pielas. Pandeiros, Chocalhos, Marac8s e Afuchês,Métodos. Cordas e Palhetas.

Enfim, tlldo Que fôr do fömo, V, S, en,conlra para pronla enlregll na

Expedição "lYRA" Musical de Paulo Kobs
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa POSlai, 59

São Benlo do Sul Sdnla Cillarina

Frei Aurélio Stulzer - Nlterol RI

"

Luiz Dequech teve seu

julgamento. adiado
o réu Luiz

DeqUeCh,!
nossa ?idade, ,!em de

qué deveria se \'er jul, consegUIr, por IDtermé·
gado pela terceira �ez dio .do seu advog�do Dr.
na Comarca de !taJai, MarIO Jo!ge, o adlalI!en
por crime cometido Da to do feito, �ar.cando o
cidade de Guaramirim, MM. Juiz de Direito, para
anos atras, cujo procel os pri�eir�s dias do mês
so foi desaforado para de maIO vIDdouro, qua!!-,

do Ja SiguDda Se8s80-------.,....------------ do Juri.

Gente é notiaia Alegou o Dr. M!Lrjo
Jorge em sua p�tlçao
ao MM. Juiz de DlreltQ,
não se encontrar pa8-
sando bem de !laude, e

como se encontra, nio
teria condiçõilS físicas
para permanecer n8 de
fesa do Eleu constituinte,
mormente' em s. tratan
do de um julgamento
que demanda tim, v.ár,ias
horas de trabalho !ilxaus·
Uvo.

Maria deI Carmen, De· Maria Bethania irá ao
ta do general1ssimo Fran, MlDEN, em CannEIs, re
co, casa·se com o her presentando o BrasiL ..
deiro do trono de Espa Assumindo o cargo de
oha no dia 8 de Março, comandante da Escola
nB capela da residencia Superior de Guerra, o
de seu avô... Cristian general João Bina Ma
Dior já lançou para o cbado .. que foi c�m!ln·

! verão de 1972, a sua dante do 1 ExérCito, ..
linha "Miss Díor", para Em fevereiro o Brasil
as mais jovens... No receberá a visita do pre· ------.----.
Rio e em São Paulo, sídeote Hugo Banzer, da
Caetano Veloso já se Bolívia, que cumprirá
apresentou ao público, extenso

. pro�rama, no
com muito sucesso e qual se IDCIUl encon.tr?mostrando 'que mudou I com o presidente MédicI.
bastante na estada no (AABe)
exterior. . . E sua irmã, !----.--.,...---

"Correio do, Povo"
um Jornal

a Serviço do Povo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COI?I?EIO DO POVO

conta lucros e perdas referente ao exerClClO findo

ef!1 31 de dezembro de 1971, encontrando os mes

mos em psrfeitH ordem e regularidade, pelo' ql:le,
são de parecer que os ref�ridos documentos, bam
como 08 atos praticados pela diretoria durante o

exercício em aprpço, spjam aprovados, pela átlsem'
bl�.ia, s�m restrição alguma.

Jaraguã do Sul, 31 de janeiro de: 1972'

Berna�do W. Grubba Jnr.

Francisco F. Fischer

Eugênio J. da Silva

Dr. Francisco Antonio Piccione·
M�DlI['CO - C.R.:Ml. :i:Z

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

Cirurgia e ClilJlca de Adultos II CriançSl
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - (JORUPÃ

SA8ADO- 04 03-72 PÁOINA 5

Fecularia Rio Molha S. A.
CGCMF 84 430 164/001

Relatório' da Diretoria

Estado de Santa Catarina

Senhores Acionistas!

Cumpriodo disposições legais 8 8statutárias,
submetemos ao exame doa senhores acícnístas o

reiullado de nOSS88 atividades no exercício findo
em 31 de dezembro de 1971, compensado no ba·

lanço geral e demonstração da conta lucros e perdas
que aoompanham o presente relatório.

Pelo exame dêssea documentos poderão os

senhores acionistas formar um juizo exato sõbre o

movimento dos negócios e a situação financeiro'
Bcooômica, da sociedade.

Qualquer esolarecimento qua por .entura [ul
gardes necessärío, queiram por obséquio manifestá

lo com sinceridade, a fim de que tenhamos a opor
tunidade de pormenorizar tudo quanto nos fÔI
solicitado.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1972
Adolfo Aotonio Emmendoerfer, Diretsr Gerente

Raimundo Adolfo Fmmendoerfer, Diretor Técnico

BalançoGeral· encerrado em 31 de dezembro/1971
AT I v o

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
D E C R E T o N.o 233 c O'N C E DA· S E

Imórel e eslárel
Bens Imóveis, Bans Móveis, Máquinas
e Instalações, Veículos. e Semoventes,
Imóveis Reaealtadns, Mãqurnas e Ins
ralações Reavaliadas, Bens Móveis Rea
valiados, Veículos e Semaventes Raa-
,aliados

.

Realizável
SqC08, Lenha, Duplicatas S Receber,
Merc�dorias, Capitalização, Adicional
Lei n. 1474. Depésitos para SUDEN!!:,
Adicional B. N. D. E., Obrigações da
ELETROBRÁS, Participações, Depõsi
.tos para SUDEPE, Depósitos para
EMBRATUR, Depósitos p/EMBRAER

Disponivel
Caix« A B 'nCOII

CaRias de compensaçio
AçõBs em Caução, Valores Segurados,
FG.T.S.

385895,10

Eugênio Strebe, Prefeito Munioipal de Jara- Francisco Pinter, requer 6 meses de licença
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, em exer prêmio, Q'Delicia Lanches Ltda., requer Alvará

cicio, no uso de suas atribuições e na conformi de Licença e Localização, Waldemar VIeira, re

dade do artigo 14 da Lei n.O 159, de 22 de dezem- quer registro nesta repartição como fotógrafo Au-

bro de 1966. tônomo.
Considerando a implantação do novo sistema D E F E R I D O

tributário Municipal, especialmente no que COn

I
'

cerne aos novos critérios a serem adotados den Osní da Cunha, requer licença para constru

tro da sistemática que até então vinha sendo ado ir um túmulo na sepultura de sua esposa, Juliano

tado,. modificando prcíundamenre os lançamentos Zanghelini, tendo transferido a razão socíal de

dos Impostos municipais 'entre seus contribuintes; sua firma, solicita transferir os Impostos bem eo-

I
_

Considerando que para a sua perfeita eX6- mo o alvará de licença e localização, Terezinha

cuçao o Departamento da Fazenda através SIlBS Stein, requer licença para construir um mausoléo.

Divisão. de' 'I'nbutação necessita da coleta de da A V E R B A - S E A B A I X A
dos maia precrsoa, psra apurar o valer Venal de

.

cada uma das propriedades na Zona Urbana- Walter Zimmermann, tendo encerrado suas

Oousíderendo, finalmente, a exigüidad� do atividades no ramo' de alfaíatarte, requer cancela
prazo para a pesquisa e coleta de tais valores, mento de impostos.
Iaee a atual exeeucão orçamentária; Decreta: CONCEDIDA NA FORMA REQUERIDA

Art. t.s) - Ficam mantidos os valores cons

tantes da tabela que acompanhou o decreto n .•

205/70 de 28 de dezembro de 1970, excluída da
mesma redação para os excedentes a 100 (cem)
me tros quadrados,

Art 2 o) - Fica mantida a tabelá constante

do decreto 206/70 de 28 de dezembro de 1970
acrescidos de 20% (vinte por cento) os valore�
do metro quadrado.

Viação Canarinho Ltda., requer concessão

do trecho entre Rib. Grande à Jaraguá via Nereu

Ramos a titulo precário nos seguintes horários

saída em Rib. Grande às 6,00 horas e 13,00 haras
- saída em Jaraguá às ll,30 e 18.30 horas.

DEFIRO DE ACORDO COM A INFORMAÇAO

lio exiglvel
Oapítal, Fundo de Reserva Legal, Fun.
do ue Depreciação, Fundo para Deve

dores.Duvidosos, Fundo de Correção
do Ativo, Fundo de Depreciação das
Correções, Fundo de Ações Bonificadas
Exigirei

Dlnueudo, Obrigações a Pagar, Bancos,
Oontas Correotss, Instituições de Pre
vidêocia, Títulos Descootados, Salários
a Pagar, Contas Oficiais, Contas a Pagar

Contas de compensação
Caução da Diretoria, Contratos de Se
guro, F.G.T.S.

497302,28

.
Art :to) - Ern, consequencia dos artigos an

teriores fica revogada a tabela constante do de
creto n Q 229 de 02 de dezembro de 1971 e o de
ereto n.« 231, da mesma data.

.

Art. 4.°) - :E:�t'l decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dispo
elções em contrário.

PreJeitura Municipal de Jaraguá de Sul, 29
de fevereiro de 1972.

Paulo Sebastiana, Querendo estabelecer-se

com uma garapeira, e sendo pessoa com defeito
fisico e tendo necessidade ao sustento de s/tamf.
lia. requer isenção da taxa de Licença, bem como

solicita o Alvará pio presente exercício.

INDEFERIDO

Alfredo Marquardt, requer licença pjconstrulr
uma cerca de arame em frente sua casa restden.

cial.
,

I

Jaraguá do Sul, 2� de fevereiro de 1972.

73399871

.

141.817,39

Contas
Mercadorias, Rendas Di
vl!rs8s, Reversão do saldo
do Fundo para Devedores
DuVidosos

.

g&ao08., Lenha, Vencimentos,alinos, Abonos B Férias,
Fretes, Carretos, Ember
ques, O e s p e 8 a s Gerais,
Impostos e Taxas, Comis-
sp.es, Juros e Descontos,

��êmios de Seguros, Con
lbuicõ�s para Iostitutos
e Previdêocia, S a I jj r i o

��mília, Salário Educação,� und o de Garantia do
�empo de Serviço, Progra
,*8 .d� Integrsçãfl Social,
��\elulzos Diversos, Fundo

dr Reser.a .Legal, Fundo
�e DepreCiAção, Fllndo pl
!Levedores Duvidosas, Flin-'
,� de DepreCiações das

l'rreções,
Dividendo •. ! .', 848285,7,3

_

.� .
Cr$ 848.235.73 848.23573

: Jaraguá do S�l: 31 de dezémbro d:i""i971"

IT
Adolfo Antonio Emmendperfer, Diretor Gerente
81mundo Adolfo, .E.rrimendoerfer" Diretor Técnico

Contador CROSC D. 1550

I I. Parecer do Conselho' Fiscal
�; Os membros do conselho fiscal da Fecularia

'p!O Molha S.A. desobrigando-se das atriboiçõef

11 ete.ntBS ao cargo que exercem na sociedade, de
c aram que exami,nll[am o relatório, balanto e

44077088
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício

e-s 1 702.48208
Nesta Diretoria de Expediente, Educação e Sindicato Rura.1 de Jaraguá do Sul

Assistência Social, foi publicado o presente decre
PAS S I V a to aos 29 dias do mês de fevereiro de 1972.·"1 a n I T A L D E O O N V O O A ç Ã O

João Mathias Verbinenn Diretor . _

�==-==
'

, Pelo Presenre edital de convocaçao. faço S8-

REQUERIMENTOS D'ESPACHADOS P�LO
ber q.u� ne dia 06 de Ab�il_ de 1972: será. realizada

.t!. \ a eleição para a composiçao da Díretería, Oonse-

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

,lhO
Fiscal e Delegados Representaotes ao Conse.

A Vista da Informação Como Requer' lho da Federação a que esta filiado ê8�e Sindicato;
C. N. A., bem como a de seus respectivos suplen

José Johaun Hinteregger, requer vistoria e tes, ficando aberto o prazo de 15 dius para o regis
hsbite se, �rineu Lítzeuberger, requer licença p t:o de chapas na Se�retaria, que oco.rrerá a par

ra constrUIr um rancho de maaeira, Edmundo tlr da data da publIcação deste, edItaI. ,tuao de

764408,92 Hackbarth, requer' licença para construir uma acôrdo com o Artigo 64 da P@rtaria Ministerial
.

gal'agem em alvenaria, Francisco Vieira, requ(>r n.O 40 de 21 de Janeiro de 1965, as chapas deve"

licença para construir sua casa resideDcif,1 de rão ser registradas em separado, sendo uma para

440.770.88 madeira, Construtora' Jaraguá Ltda" requer apro- os candidates à Diretoria e Conselho Fiscal, com

vação do projeto para construir uma obra desn os seus respectivos suplentes e a outra para os

Cr$ 1 702482.08 nada p/as instalações do Escritório. Oswaldó Otto Delegados Hepl'esentantes para o Conselho da'

Jaragoá do Sul, 31 de dezembro de 1971 Klug, requer vistoria e habite-se,'Euclides Vegini, Federação e S6US respectivos suplentes. facultada

Adolfo Antonio Emmendoerfer, DIretor Gerente. requer vistoria e habite-se, Francisco Pinheiro, a design8t,:ão de fiscais nas respectivas chapas (§ 5· ,

Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Diretor Técnico nquer vistoria e habite se, Luiz Chewinski, re.· do Art. 17 da Portaria n· 40). Os Requerimentos
Contador - CRCSC n. 1550 quer licença para construir sua casa residencial para o Registro. de Chapas deverão ser apresen· :

J)emonstração da conta "Lucros e Perdas" (je madeira, Terraplanagem Boa Vista Ltda, r�· tadas na Mcretaria do Sindicato, em três vias, •.

quer licença para construir um prédio em alve, assinados por todos os candidatos, pessoalmente,

em 31 de dezembro de 1971 na rio com a área de 400.40 metros, João Witkowski, não selido' permitida para tal registro, a outorga

requer licença para construir sua casa residencial de procuração, devendo ser apresentados todos 08

Crédito José Werbmeister, requer licença para construi� requesitos contidoll no § 1.°.do Art 11 da citada'

Bua casa residencial, Joaquim Schewer, requer Portaria. O Requerimento, acompahado qe todos

licença para construir um casa residencial, Ri 08 dados e documentus exigidos para o r.egistro 1

Cardo Leopoldo Diel, requer vistoria e habite· se será dirigido ao Presidente do Sindicato, pOdendo

848.235,73 Alfonso Fodi, requer licença para construir um� êsse Requerimento ser assinado por qualquer dos

casa residencpal de madeira. candidatos componentes da Chapa. A secretaria

da. entidade no Expediante normilI, fornecerá
maiores detalhes aos i.nteressados, achando se

Joana Tobias Donath, requer uma certidão de afixado na sede do Sindicato a relação de que é

construção de sua casa re�idencial, Olga da Si! obrigatório para o citado registro. Caso não seja
va, requer baixa de s/estabel!!cimeoto ,comerci8l, obtiao o Quorom em primeira convocação, serA,

bem como I!. respectiva certidão, BernluíJo Oruba convocada 'uma novaeleição no prazo de 15 (Quin- .

S/A Ind.e Com., requer por certidão se é ou ze) dias, . com a presença de 50% (Cinquenta por

não devedora a Fazenda Municipal, Jaraguá Fabril cento) dos associados inscrito8 no minimo. E, não

S/A., requer uma certidãO oegativa, Sociedade Re conseguindo o coeficiente, será feita. a terceira

creativa Alvorada, requerpor certidão S8 é ou não cúnvocação dentro do prazo 10 (dez) dias, com a,)

devedora de impostos, HOfst Sporrer, requer uma presença minima de 40% (quarenta por CIIDtO) dos

certidão de que não é devedora a Fazendá Municipal" associados inscritos. Para tanto ficam convocados,
.

Cerealista Zanghelini Ltda., requer por' certidão·;·desde. já, todos associados da eQtidade. As eleições',
si o requerente é ou não deTedor em relação a

I serão realizadas oas 8,00 Horas às 17,00 Horas dia'

impostos. 06 de abril de 1972., . •

'

Jaraguá do Sul, 06 de fevereiro de 1972,
Germano Hentschel, Presidente,

Débito

CERTIFIQUE·SE

J

'Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

,. COJRUPÄ - SANTA CArAH.I:NA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rodada dupla foi sucesso
'I'ívemos no domingo que passou sensaeíoual

rodada dupla no Estádio Max Wilhelm, que foi
sem dúvida nenhuma sucesso total.

O público lá compareceu em grande masla

proporcionando uma excelente arrecadação.
(,

'Parabéns, diretores do C.A. Baependi e O.H.
JuventUs por esta magnifica iniciativa e, que tsta

promoção sirva de exemplo para futuras premo-

Vecíneção dureure o mês de Ja!leiro/72 ções, pois assim os torcedores jarl:'guaen�es vol-

Saué do Sul Corup8 'ela' tarão a assistir bons espetáculos tuteboiísttcoe.

Médico Verertnérlo 1 1. Jogaram na partida preliminar 811 equipes d.
Auxiliar Agropecuário 1 1· 2 G.E. Juventus e Juvsntus F.C., campeão da 2a,
Vectnadores CAfASC 16 6 {) 22 Divisão da Liga Joinvilense de Futebol, acusando
Auxiliar de Escritório 1 1

no final dos noventa minutos a vitória tranquila
Haveri uma substítuí

I passaram
a corresponder Veículos. 2 2 da equipe grenä [eragusense por 3 x O.

ção do padrão horário, a uma escala interna �N.lol.1 bov vectnadoe 17.111 .914. 22025

que a�é hoje obedeceu eíonal, que deriva de re- �
.rorel bov. vec. pjprop. 1.138 444 1.582 Na partida de �undo estiveram e� ação o

ao sut.ema da horallógiosatômicos, que pos- N bov.vac.p/<:AfASC 15973 4.470 20.443 C.A. Baepsndí e o Caxias. F.C. da Cidade de

astronOmlca. Relógios i suem a maior precísão . lotai de bovtnos 18'156 5.199 23.355 Joínvílle.,
.

tão famosos como o Big i encontrada em -Instru N. prop. vac. p /Prop. 84 27 I! 1
Partida esta que teve Ual transc()rr�r d08

'Ben, de Lon'dre8, ·passa·· i.mentos de medição, Es- .. prop. vac. p/CAfASC 3123 1.039 4.162
mais movimentados, mas. que nio conseg�1U ser

ram a �er controlados! Ra adoção facilitará a' : total propriedades 3.207 1.066 4.273
traduzida em tentos, Iicando as duas equipes no

pljla. bora atomica, ..B I' sincronização precisa pa
'

----..;...------,---
zero a zero,

partir de 1.' de janeiro, hora, necessária em,
di> 1972. i rastreio de satélite, e R t

- Estev. na arbitrllgem, Waldir doS' Santos com

Nesse dia, tralJ!lmis icomunicações de alta epresen açao boa atuação, auxiliado por Jo�é dos Santoll e Re-

Iões horárias dos lioaisl velocidade. (AABfI) Elemento residente em OURITIBA, nato Ruysam, que também não comprometeram.
"

registrado no OORE do PR. deseja re

, presentar firmas desta 'cidadlll naquela
OAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

L Oaixa P08tal, 1398

OURITIBA - PARANÁ

Correio' do Povo
nos Esportes

·A.NO Lili - }UACKU: DO MIL (SANTA CATAlllNA) S'BADO, 4 DI! MARÇO DB 1972 N.· 2.673 '"=========
�������������������������

1_; lCohma CIo Líens !IOecluações �o, Imp�stD. ,de Renda t�v���: Campeão d:A1ME
.

da P. flsleal ReVisadas o Grêmi�O!p���iC:���:8 acabou ••

Passadas as Férias •• �' Eís-me de Volta A Superlntendêncte Re- 1 sa 538 00 e foram feilOslsagrandO Campeão por antecipação d!l 1." Taça
gionlll da Receita federili 2.367 I�Dç�menlos exigln- dos Municípios, quando no domingo último a S. B.

CL Paulo MoreUI divulgou os resulredoa das do um crédito trtbutärto IPIRANGA derrotou O E.C. CONTINENTAL no

.
Apó8 hav�r desfrutado das.�elicia. que as revísõeade declaração de de Cr$ 7.112,690,00. clássico de Rio Negrinho, pelo marcador- de 4xS.

férIas proporcionam, após ter VISitado amigos e Rendimen!os procedidas Com êste resultado o moleque traVe81l0 de

p�rentes dOI distantes rincões dêste Brasil gran em 1971 nos Eslados do nossa cidade já é campeão antecipada, e terá

dlOBO, após ter rodado 4.000 km de estradas as- Paraná e Sanla Catarina que cumprir tão sómente o seu último compromls-
faltadas com o pensamento voltado para as nossas, que abrangeram 49.653 Roge'r,·o Jackson so, que será amanhã, lá em Mafra diante do Peri

d.e chão batido, após ter me desligado temporã contríbutnres e de cujos Ferroviário.
ríamsnte desta coluna, eís-me de volta. dados destacamos que n- A

_ .

d d
Uma vitória ou uma derrota amanhã, em lia-

Nã d t
.

h ê' L' -

.

mveraane em ala e d I á 1 ií. d
.

íuv tína poío que . uran e mIO a aus. nela o Ions verem suas deelarações _ . a auerar b. co ocaç o a equipe J en ,

tenha parado, pelo contrário, continuou atuante revistas: am�nha, o garollnho Ro já assegurou para aí a conquista do titulo.

como sempre e o fato mais auspicioso dêste eo 6.641 servidores civis e
gérlo Jackso.n..:. . O Juventus vai a Mafra com vontade de

mêço ds ano foi, sem dúvida alguma, a comemo. mtlnares: 8.704 emprega
Nil o c a s I. ii o cOmp�elll vencer, e por certo trará para Jaraguá de Sul

ra�il.o do 10.· aniversário de fundação do Clube. dos; 10.367 profissionais
seus tres enínhoa de VIda. msís ums vitória, para a euforia dös torcedores

FOI uma festa de congraçaerento em que o Líons libereis e a u I Ô n o mos; Por es re motivo, seus juventinos .

Clube de Jaragui testemunhou, uma vez mala, 13.387 empresérlos, pro- pais, Alzira e HilberIo Ra- Parabéns duetor.es, atletas e. torcedores do

do quanto. é �apaz o homem movido pelo espírí prtetärtoe e cepltaltates, dünz, Iuntemenre com o GB. Juventus peta brilhante conquista.
to de solidartedade, do quanto é capaz o ser 10.554 outras atividades. Correio do Povo, vem

humano impelido pela vontade de ser útil, o que foram c o n s umi das almejar ao entverserteme
vale dizer" pela ânsia de SERVIR. 11.921 horas de trebelho saúde, felicidades, e muitos

N!l 0l?ortunidade, delegado pelos meus CCLL, direto a um CUSIO de Cr$ anos de vida.

pr?ferl a Instrução leonísttoa da solenidade, apro
ve�tando ' o ensejo . para uma saudação especial
a�s fundadores do nOS80 Clube. Dada a importân
era que a saudação representa, não pelos méritos
do seu eutor, antes e principalmente pela home
nagem que procura transmitir, reproduztreí nesta Quadro Demonstrativo da Vacinação Geral dos
coluna, em duas etapas, o seu conteúdo. Municipios de ]araguá do Sul e Corupá

Com minha saudação Isonísttca, aqui fico
até a próxima semana.

'

CORREIO DO POVO

fI fiere fItõmiaa

As atividades da C A FA S C

N E G Ó C I Ó O E O C A·S I Ã O
De Schroeder

[OEsporte Clube Aliança ence:-rou brilhan

temente o Beu festival esporti�o, quan.do nll: par
tida principal derrotou a eqUipe de ]uveDis do

CA. BAEPENDI por 4, à 1 domingo último dia

27/02/72.
Vende-se um TRANSFORMADOR

de 20 KWA para 6;000 volts"
I

com pouco US?

Informaçõ,es na �-;:-�;:�
TORREFAÇAoSeA:�:GEM

DE CAFÉ t E_i!..i�:OY::��� ,

__
.

FONE: ?2S8 L... � =:Á.� SUL
_.I

r'��--l f[;it6rio-;rldi;;ê;�ábi�
& II 'I

J i II Max'Eoberto Bornholdt II
1 i II Luiz Henrique da Silveira II
)l

.

VOOÊ vai pintar a sua casa?�Certo, porém não se esqueça que t ,1'11 A DV OGADOS 1"1) com uma pmtura, sua casa terá aspecto muito mais bonito e ao mesmo �
5'

.

tempo muito mais durável. ( II �.Jrtn\� '\1.1 � lQltr A � II
,) Pintura bonita e durável consegue-se com tintas LUXFORDE, � II lilJl])(!}) JI])(!})Mlln 'Ur'Ul� 'If .ß\Jß'Ur.ß\� II(J, as melhores tintas do BRASIL. i II .

'

Contador ,

I
Vendemos as tintas LUXFORDE com exclusividade para t 1'1' IPI H

esta praça, � Registro de Firmas u

. Vendemos também o su,per.especial verniz WANDA "o verniz t II Escritas Fiscais Imp. Renda II
que é um espelho". _ � II Contabilidade ICM II

V I S I TE· NOS i II Defesas Fiscais INPS II

� ,

Rua Jo�ge Czerniewicz, 397 - Fone: 2056 i II FGTS' II
L

(2) (no antigo ,campo do Baependi)

� II Av. Mal. Deodoro, 210. II
���__m- __

n .-----------0�,....,..._-.,....,.."...____,������������..........�.....,.......(i) 0========= -----------

O Avaí Esporte Clube de Guar,amirim enf�lln.
tará amanhã n3 partida prin�ipai de seu f.est!val
esportivo, a equip8 do Palmeiras F,C. de JOlDville.

Bom amistoso está programado para ama�hA
dia 05 de março em Schroe<:ler, quando a eq.Ulpe
da A. E. "BARÃO DO RIO BRANCO" recepclOna
rá em seu campo a equipe do GRBMIO CULTU
RAL E RECREATIVO LUMltRE dI! Joinville.

SHCROEDER, 29 de fevereiro d,: 1972

Madalen6 Schemer, Chefe expediente da LES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


