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Ponte pênsil dá transitoA Foto do Fáto
Desde o dia 7 do cor- maior ponte pênsil do

rente, 8. nova ponte pên- município, com 92 metros

sil söbre o rio Jaraguä, de cumprimento alóra I1S

está dando trânsito. Como centradas. totalizando 96

se sabe, I!l antiga ponte, metros. A nova ponte é,
feita com suportes de tambem, mais larga, poís
madeíra, de há muito es- de 1,20 passou a 1,50 com
tava oferecendo

perigO,
base totalmente em eon-

, de vida aos transeuntes creto e suspensa em tri-

Reclamações inúmeras lhos de ferro, preza com

chamaram a atenção das cabos de aço. tela de Aliás, no atual período
autoridades para o CRSO. arame em tõda a exten- administrativo, a Preteí

A Prefeitura Municipal, são, oferecendo absoluta tura já construiu treís

através ordena do Pre- segurança a adultos e pontes dêsse tipo. Uma

leito Hans Gerhard Mayer. crianças. O

acontecimen-,
delas ligando Itapocuzi

atacou no dia 2 de Ieve- to foi asalualado com a nho ao vizinho município
reiro as obras da coas- comparência do Prefeito de Schroeder, sõbre o rio

truçäo da nova ponte, O Hans Gerherd Mayer, do Itapocuzinho. 1\ segunda,
prazo da entrega serilt Vice-Prefeito e do Pre- .Iígando as duas margess
dia10 de março; contudo, feito em exercício, Ve- do rio Itapocú, nas Ime

os trabalhos desenvolve- reador Eugênio Strebe, diaçõea do Estádio Max

ram-se com muita rapidez juntando-se aos operários Wilhelm, ponto de atra

de Borte que, já no dia os que costumeiramente ção turística, tal o aC8- O clichê mostr.. as óbres

7 ela loi entregue ao ali passam, confraterni- bamento que' se deu à' de calçamento da RUill

p ú b I i c o. Trata-se da zando o povo e a admí- referidlf!) ponte pênsil. . Domingos Rodrigues da
Nova, da qual f a I t a m

apenas alguns melros pe
re a sua conclusão, lun
temente com a Mal. Deo

U
-

-1-
, doro e a ce. Prec. Go

nlV,erSl aria "les:de Oliveira, fôrma Cl
e- '

.
-. .-. ,_

.
- - ,1J:iânlfuto mets impOl'tanf�

da cdade. Ê atrevés dq
Domingos da Nova é qur

nístração com mais essa

realização que dá nova

óbra ao povo, no mês em
que se assinala mals um

aniversário da revolução.
Villl Nova está de para
béns porque está mals
perto da cidade, pela
Rua Rio Branco.

:::��ia�e1�J���.:��:. ��:����:��
Tomamos conhecimento, jamais epelou parll ii "for.

O P t e f e i t o Thiago de que o "Jornal de Heu çe brutal", Isto é, cada

Aguiar, Prefeito Municipal Sll", semanário do Muni- qual calça o sapato que

do: Barra Velha, dill 10 do cfpio que vem tecendo se· lhe serve.

correute', realizou diversas veras e graves criliCIIS à Pleclone não acellou Secretaria
solenidades, com a pre- Admin,islração Municip"l,

sen'_:l1 do Governador Co- no dia 22-2 72, teve sua O Vereador Dr. Francis·

lombo MachlIdo SlIlIes. redação invadida pelo so- co A, Piccione (MOB),
,

.

I gro
e cunhlldo do Senhor que havia sido eleilo pllril

Ás 16 horlls fOfam recep- Prefeito Mllnicipal, fic�mos ser. o !.o Sec�e�ário do

cionadlls as aUloridades I ablsmlldos com a IIlltude Leglshw.vo MunIcIpal, de

na Av. Sanla ,Catarinll _ dos mesmos por serem chnou dlllnte de tal ocu-

anO Trevo Sul. Ás 16,30 hs., comerci�ntes distintos no I paç�o, alegando que p�r
ree!izou-se a assinatura do MUDl�f�lo .. Por o.utro lado, mOllv�s parll�ulllres n.o

Convênio com a SSP e a POhCl1l Interlenu no. ca- poderlll assumir lai Cllrll'O,

esportivas inllugurilção do prédiO do so, �ara evilar que ii _si send.o. que o, Legisliltivo
novo ilmbullllÓrio. Ás 17 t\laçao tom lisse proporçoes, MUßlclp1l1 es.'a II:5Slm con�-

C
hs. realizou-se II inllufur.a- maIs gfilVes e foram 10· tllufdo: Presldenle - Curl

olégas da imprensa lo- verdilde é que os seus di versas vêzes passou por çiio do prédio dll Secreta- mados os depoimentos. Marquardt (Arena); Vice

cal, ha dia", nOliciarllm rigentes nunca descuraram relormlls. Desde dezembro N d f d P d Elf
.

d A

fátos relacionados com o do piltrimônio social. Em de 1971 a diretoria está riil de -r:_urismo e II praça otamos a i erença. e resi enle rre,'
Dr. Lauro Cilroeiro de quando o sr, AlVIm SeIdel DIas (Arena); 1.· �ecreta·

veterilno Clube Atlélico diversos perfodos presl, procedendo II uma subslan-
Loyola e o novo sistéma era criticlldo como candi rio: - Eleslnio A, Hein

Bllependi, o único que denciais fordm realiuldils Cidl reformII, que óril eSlá
de iluminação pública dll dato eni 1.968 eSle recebeu (MOB) e 2· SecretáriO:

ainda esui em condições óbrils que melhoraram e chegando IIP fim'. -Por tu aa crilicas com diplomacia, 010 ErnesloWeber (Arena)'.
de ab�igllr festividades 80- embelesaram de certa fór- do isso devemos nos con referidll Praça, Ás 19 hs.
ciais, dizendo que estavil ma a séde social,' A eSlru gratular com a diretoria teve lugar um jantar co

Cllindo aos pedaços, Por fura externa, por via de do Baependi, pelo esforço memorativo, onde os con

maldllde ou' ignorâpcia, seu eSlflo de construçiio, que vem desenvolvendo, vidlldos tiveram festivil re

cremol, foi veiculilda I

nl)'l
não poderá ser mudllda. oferece'ndo novil comodi cepção. O Prefeito Thiago

Hcia, pois, apesar dos anos A cllncha de bolão, • que dade aos seus ISsociados Aguiar teve IIluação des

que pesam sôbre II séde mals congrega os sócios e 1108 forllsteiros que visi tacada, porque soube trllns
do Iradlcional t..lube, a durlln.e a semana, por di tilm a séde social. Dizer ·formar II pequenina Barra

que a séde esui c.indo Velha em centro de atra

Enlace Erschl·ng - R'asa III_?S pedaços, acha!"os, foi çiio lurfstica, homenllgean-
, forçll de exprl'ssao que, do homens públiCOS de

Roaeclair e O r d i v II

1110
que I) noivo procede.

antes de uma mllnifestaç�o real vlllôr, implanlando na

compilrecem hoje parll II da vizinha cidade de Join- dessil naturesa, deverta SUII te:rril melhorllmenlos

certmônia religiosa, afim vil!e, residindo ,atualmen· solidarizar as forças ViVdS que, Iodos DÓS aplaudimos.
de serem abençoados co- te nesta cid.de, onde exer em lôrno do grande clu

mo eSJ)ôslI'e mllrido. O ce as suas iltividades pro be que, se persistirmos no

IICOnteclme,nlo lerá lugar fissionais. Após a cere· seu despresfigillmenlo, aCII·

�� Igreja de Siio Sebas mônill religiosa os convi- bará por fazer com que

hao de JlIraguá do Sill, dados serão recepciona não tenhdmos nenhum sa

aa 18 hs, - em presença dos nas dependênCias fes Ião onde deaenvolver os

dos pais, familiares e tes tivlls do C. A. Baependl. festejos do centenário, An

lemunhâs. A lIoivll é filha les de uma critica conlun

do casll.1 'Jorge (LIdia Cumprimentos destll folha den Ie, cöberiil a ação de

(5chmill) Ersching, rlldica' aos felizes noivos, eXIen fazer alguma coisa em be

dos nesta cidllde" enquan- slvos 1I0S respecti\'OS paIs. neffcio de um plltrimOilio

Dia 2 do cerreme, teve

lugIIr tmporteute reumao

no gabinete do Prefeito
Hereld Karmllnn, ocasião
em que se deu' pcsse' lOS
membros do Conselho Cu
redor da fundação Llnl
versidade Norte r::.tarinen
ee, com séde em lolnvllle.
Além dos representames
do Poder Executivo Mu
nicipal, do Legislativo, da
Mitra Diocesana da Comu
nidade Evangélicll, das
Ass.ociações dos Profissio
nais Liberais de 'nfvel su,
perior, dos SindicllloS dos
Tr.balhadores, dos repre
sentantes do corpo doc�m
te di Universidade e do

corpo discente e da Asso

ctação des Professores de
Ioinville, tomarem poase
es representantes das Pre
Ienurae da Micro Região,
nas pessôes do sr. José
Camargo, Prefeito Munici
paI de São Francisco do
Sul e. seu suplente Aldo
Possemet e o er, Eugênio
Vítor Schmõckel, Vice
Prefeito de laraguá do Sul
e seu suplente Hllns Ger
hard Mayer, Prefeito Miml

cip.l da Pérolll do Vale

do ItIlPOCÚ. Foi. sem dú

vida, um aconlecimento

hislórico na vida cultural

dll reiião, uma vez que é

pela vez primeira que se

fala no norte cetertnense

em rêrmos de universidade,
onde o ensino superior de
verá desenvolver se sur

preendentemente. Jarllguá
do Sul, dentro da micro

região, congregando 17
muntclplos foi destecede
entre seus co irmãos, erre
vés indicação maciça des

seguem a maioria dos fé I de área das imediações do
rerros em direção 110 Ce- Cemitério Municipal, fel

rnuérto Municipal. A infra to ha alguns anos, Mais

estrutura da mencionada uma õbra que cerrernente

via públlce foi das meís 'deverá ser íneugureda por

dífícets, pois, a cenelze- ocestão do transcurso do

ção de esgoto, em cerlos dill 31 de março de 1972 .

• rechos leve que ser co É o povo que se benefi

locado • mais de 3,50 m. cia atrevés da edrntnlstre- '

de profundidade em ter cão municipal que ap!icil
reno completamente fillso, honestamente ,as comrt

devido ao aterro de grlln butções de seus muníctpes.
,/

Posse do Conselho da
Fundação

seus integrantes da ,fi
DESC Em meados de
março deverá ter lugar no·
va reunião, pllra aprova·
çiio dos estatutos e regi
menlo interno, já adal'ta
dlls 110 reg,me das facul
dlldes em funcionamento.

Baependi começa
atividade

de

Ainda fal�ndo da campanha
Lembramos mais umll

vez por es.e Seminário

que a Compunha �e Vacinação
Anlipoliomielite ou Paral

zia Infillnlil com II Vllcinll

SablD, será realizada em

nosso municfpio nos dias

13 e 14 de março proximo.
Mãezinhil, se a senhora

lern filhinhos de 2 meses

li 4 anos de Idade, perca
um' pouqUinho de seu pre
cioso tempo parll prolegê
lo vacinllndo· os c o n I r ..

eilse lerrivel mal que é II

paralizill infail.il, E para

isto bllsla levá-lo ao Pos

lo mais, perto de sua caslll

É sim .. nesta campanha
haverl PosiOS Fixos de

Vacinação em todas Es
colas do Municfpio e

também no Posto de Saú

de, onde seu filho recebe
rá a vacinll que será ape
nas algumils gotinhas nll

bOClI, que o livrará da

doença e II Iivrllrá de

grandes perdas de !empo
� de sérios aborrecimen
lOs. Estamos entendidas,
en.ão? Colaborem para o

bom êxito dll CilDpanhll
que não é mllis do que
um beneficio que o Go
v ê r n o p r e s I li pIra ii

Saúde da' criançll Brasi
leira e, Seu Filho!
A Coordenadora

Cristina

Diga-se de passagem, por

que o momenlO é oportu
no: Barra Velha é o vera

neio obrigatório das prin
cipail IUtOrldlldes do nor

Ie Cillilrinensr, Parllbens,
Prefeilo.

que, no,lundo, é de tôdos
os jdrall'Ulleoses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

ASSINATURA:

"CORRflO
.

DO· POVO"
fundaçilo: flrlur Muller - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

·1972.
Diretor

Eagênio Vitor Schmöckel

Anual . . • • Cr$ 15,00
Semestre • . • Cr$ 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrI 0,50

ENDER�ÇO:
Caixa Posts],' 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul » S. Catariaa

Aniversários
Faeem. anos hoje

.

- Sr. Rodrigo Nicoluz-
Zl'
'_ sr. Jorge Brsehíng;
- lira. Anna Bleich;
- sr. Augusto Gesser,

em Concórdia;
- Jovem Paulo Carlos

Haelt;
_ Waldir Gereut,

Astorga-Paraná.
Dia 14

- Sr. Francisco Mo·
drock, funcionário da
Prefeitura Municipal;

- sra. Adalzira, espô
Ra do Dr. Murilo Barre
to de Azevedo.

Dia 16 •

_ Dr. Luiz de Souza,
na Guanabara.

Dia 17

Campanha de Educação
Clvlca

O hasleamento dd
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigalórioi, uma vez
por semalla, em Iodos
os estabt>leeimentos
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

pafticulares.

SABADO- 11 03-72

Edital de
O Doutor 01890 Weschenfalder Juiz de Direi

frrltller•• e Orn.",enr.l. to da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei etc ...

Laranjeiras, Paeeguelros, FAZ ·SABER a todos quantos • presente edi
Kakiseiros, Macieiras, Ja- tal com o prazo de trinta (30) dias ,irem, dile eo

boticabeiras, eto. Roseiras ahaeímento ti'erem ou intsresaar possa, que por
Dahlías, Oamãlías, Ooní- parta de Aloides Felix Siolf, brasileiro,
feras, Palmeiras, eto.,

eto'l
solteiro, lavrador uSldente II domiciliat:lo no lu
gar Estrada Bananal Munioípio de Guaramirim.

PEÇAM OATÁLOGO �esta Ooma�ca, atrav�s de seu procurador Dr. He'
ho Al,es, fOI requerida uma ação de Usucapião de

ILUSTRADO 11m imõvel localizada' em Estrada Bananal, Municí
pio de Guararairtm com a área de 39480 m2 oom
as seguintes confrontações: Frente, oom Rio Itapo
cú, 8 oeste, medindo 47 m Fundos, com terra I ds
Laudelino Eccel, a leste com 47 m. de um lado com

..... . --= c:::>c:::>o:::::>......c:::>e>c:::> terra« de Laudelino Eccel ao norte com 840m e de
,===�================= outro lado oom terras do requerente ao sul oom

S O C I A I S _ .//840 m. Feita a Justificação Prévia da pOSS8 foi [ul
_

gada PROCEDENTE por sentença. E para que=======� chegue ao conhecimento de tcdos e não possa no

Registro - CiVil futuro ser alegada igoorân�ia, mandou expedir O

Aures Müller Grubba ( fieiaI presente edl�III, que serA afixado. no lugar de eos- ----------------------1
do Registro Civil d� LOis·

turne e pubhcado na form� _da lei. Dado � passad.o N E'la'G O" C I O O E O C A S I A- Otriio da Comarca de Iaraguâ
nesta Comaroa de G:uaramIrl�, no Carló�1O do O�

- Sr. Fldalis Baratte, do Sul E t d d
'eI e Anexos, aos vinte e dOIS de fevereiro de mil

em Cri,:iuma; . Catari�: o

Bra�il. Santa n�Yecentos, e 8ete�ta e dois, �u (as) Ralt Faltio, Escri
_- LaI8Y. da Costa, em Faz Saber qu� com arece-

vao, O datilografei e subscrevl.
, ,.

Sao FrancIsco;. rarn no cartório eXib;ndo os
(as) 01890 Weschenf"!der, JUIZ de Direire

-

.

sra. lvete Stulzer documentos exigidos ela Ie ' ,

C E R T I D A O
. da SIlva.

I
afim de se habilit,r�m para ..

Certifico que 8 p:esI'nte cópia confere com o

Dia 12 casar-se: orlginal do que dou fe.
.

Guarsmirim, 22 de fevereiro de 1972
_ Sr. Helmut Neítzel; Edital n. 7761 de 2/3/72 Ralf Fatrín, E·sorlvão
- srta. Marllone Döring; Eno Blaesing e
- sr. Udo Wagner; Tereza Belarmino

G t é N
,..

Dia 13 Ele, brasileiro, solteíro, en e otlela
mecânico, natural de Ja
raguä do Sul, domiciliado No último vôo experi
e resideote em Jaraguá mental realizado pelo
Esquerdo. neste distrito protôtípo DOí! do avião
filho de Rudolfo Blaesing supersôníco tranco brilâ
e de Irmgard Marquardt nico oncorde, apre-
Blaesíng. sença do Duque de Edim
Ela, brasileira, solteira burgo. o príuctpe Philip,

do lar, natural de Bene marido da Rainha EHz!>
em dito Novo, neste Estado beth , _ . Carlos Alberto

domiciliada e resident J Klumb é o mais nevo
em Jaraguá-Esquerdo diretor do BNH, juntCil, a
neste distrito, filha d ,l Juarez Farias er José
LeoD�rdo Belarmino e d Eduardo P.,na, nomeadoAmélia Cardoso. .

que foi na última, sema-
Edital n. 7762 de 8,:f/72\ n�,. pelo �resident� Me·

Jaime Pereira e dl�l: .. É I�formaç.ao do

Ana Krutsch mlDlstro
_

DIa. Lel.te:.a
exportaçao de mlOérlO

Ele. �rasileiro. !loIteiro, de ferro, pelo porto de
operáno, natural de Ja ,Tubarão. teve um acrés
raguá .do Sul, domiciliado \cimo de 17% em relação
e reSIdente em Nereu a 1970.. Na exoursão
Ramos, neste distrito, fi

.

lho de Pedro Pereira e
que rl:'aliza a c·ada ano

de Ondina Anacleto.
às baseR militar'ls ame-

__ Sr. Agusto Silvio Ela, brasileira, solteira, rican8s, o comediante

Prodöhl, Escritor e Jor servente, natural de Ja-
Bob Hope este ano ten

nalista; raguá do· Sul, domiciIia-
,ta aoompanbar uma bai

- a Jovem Cleide da t4 residente em Nereu
larina de "flamenco", a

Syriene GOllçalves. Ramos, neste distrito, fi-
famosa dança tradicio

lha de Willy Krutsoh e
oal espanhola, .. De vol

de Ida Eogel Krutsch, ta 80 Brasil, o ·'tropioa.
lista" Caetano Veloso,
em férias e matando as
saudlides. (AABe)

MUDAS

Leopoldo Seidel
:..... OORUPÁ -

Citação

Vende-se
Terreno·

Situado 9 km. do centro
de Oorupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10 a i2.000 mz,
altitude- cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio.
Ioformações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Corupá,

VENDE-SE

PÁGINA!

In�. �e Calça�os Gosch Irmãos I.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo pr..ente ficam eoneídadcs Oll senhor

acionistas a oomparecerem à Assembl�ia Geral Q
dinária 8 realizar-se ao dia 2" (Vinte e quatro) di
abril do oorrente ano, às 9 (No'e) horas na Badl
sooial, afim 'de deliberarem sõbre a seguinte ordl,
do dla:

1.°) - Díeoussâo e aprovação do Balanço G.
ral e demais documentos referentes ao exercício di
1971.

2 o) - Eleição do.Novo Consêlho Fiscal.
3.°) - Assuntos de Interêase Social

Jaraguá do Sul, 16 de fegereiro de 1972
Herta T. M. P. G08C�, Diretora Presidenlt

NOTA: Acham-se ii disposição dOI senhores acio
nistas no escritório desta sociedade, 08 dOo
oumenlos a que se refere o artigo 99 do
decreto lei O.· 2627, de �6 de setembro de 1940.

V e n de-se um TRANSFORMADOR
de- 20 KWA para 6.000' volts
com pouco uso

Informações na

TORREFAÇÃO- e MOAGEM DE CAFÉ
.

SASSE

FONE: n3S
----------------------------------

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

. .

.

Pinturas de Letras. Painéis.
Faixas e Placas

Uma bicicleta escolar,
marca Prosdócimo, raios
inoxidáveis, ein perfeilo
estado.
Tratar nes ta Redação: �;;;:;;:;;;:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;=;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;�����-__.......�

E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandel
pa<sar o pr.esente edilal que
será publicado pda improosa _-----.-----e em cartório onde sera

atixado durante 15 dias, Se
alguém souber de algum im·
pedim_nto acuse-o para os

fins legais.
AUREA MülLER GRUBSA

O'icial

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Mudou lIe par!! 8

Rua Jorge Czerniewioz, 497

Instrumentos de Música

Violinos. Violões, Bandolins e Banjos, Flautas, Clarineta.,
Pistons, Saxofones, Trombone., BaiXai e Baterias com·

pletas, Pandeiros, Chocalhos, Maracas e Afuchês,
Métodos, Cordas e Palhetas.

Enfim,)udo que rôr do filmo; V. 05, en·conlra pllfa pronla entrega na

Expedição

Em Geral, especialmente
Gaitas e Acordeoes

Complelo sortimento com 8 II 120 baixos
, Bandoneons - Pianos - Harmônios
ÓRGÄ0S TUBULARES e ELETRONICOS

Guitarras e Amplificadores
lnstrumenlos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modemos:

Rua Jorge Lacerd�, í!4í! - Caixa Postal, 39
São Bento do Sul Sanla Clltarina

"LYRA" Musical de Paulo Kobs

�=�
" , ,r.:=, = ='- , ,,: x

.

� Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta II
I Dr. Moacir Canter I'
� g

ij CAonsult�s no Hospital "São José" , I
� todas ter_ças e qUint�s-feiras pela �.,I manha das 7,30 as 12 horas r
...� .. ::lr ...... ' ........=,.-....." ........t ...... , ....... , .......,= .... ::.: ..� ....... , ....... , ........�

S Ó.C 10
VENDE

I &1&

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: JARAGUA DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

In fl
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa ·Catarina

Prefeitura 'Municipal· de Jaraguá do Sul

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

Juliano Zanghelini, requer licença pars cons

truir um galpão de madeira, Egon .:-;as8e, requer
licença para construir um muro, Norberto Koch,
requer alinhamento e meio fio sito à Rua .t n.« 1971,
Isoldo Lôni Heise, requer licença para construir
uma garagem, José Nunes F.·, requer licença pa
ra reformar um pucaadc aos fundos de sua casa

residencial, Sociedade Recreativa Alvorada. requer
licença para demolir e reconstruir em alvenaria
parte de sua séde. Hadwlg Hauemann. requer li
eençs para demolir sua casa residencial de ma-

deíra e reconstruir s] casa em alvenaria sito a Edl·tal de ·C'oncorreAncl·a Pu"blrca Pelo presente, na forma do artigo 38 letra I,Rua Guilherme Waege n s 925, Marta Luíza SatJer, I
des estatutos sociais, vimos convocar o "0onselho

requer licença para demolir sua casa restdencíal O Conselho Paroquial de Juraguá do Sul. le- Deliberatlvo do Clube Atlético Baependi", parade madeira, Plínío Ropelatto, requer licença para va ao conhecimento dos Interessados que, acha- uma Aesembléía Geral Ordinária a ter lugar! noconstruir um muro em' alvenaria, Onésio José
se aberta a concorrêucta pública para Iocação da di" 29 de março de 1972, às 20,00 horas, na sedePans tein, requer licença para construir uma cêrca
parte terrea do prédio da ,,,.va GUSli. Paroquial, do Glupe, pare tratar da seguinte "Ordem do Dia":

em frente sua casa residencial, Construtora Jara
com area de 515 m2, além da sôbre Ioja. 1,.) - Aprovação das contas;guá Ltda. requer licença para demolir sua casa As propostas deverão ser feitas em enveln 20) _ Aseunros diversos, de Interesse da So-

residencial, Mário Negherbon, requer licença para
pes Iechauos II entregues no expedíeute parcquí clecadeconstruir uma casa residencial de madeira, Mário al, a Av, Mal. Deodoro da Fonseca, até as 18 bOli .. Outrolisi�. esclarece-se que, na f?r.ma do perNicolini, requer licença para construir um muro
ras du dia 10 de abril de- 1972. "

li mitido no 'lrtlg" 40 dos fS,t!!tulI." SOCllH8, na fa�ta.de alvenaria e uma calçada, Erich Kamehen. re
Salienta-se qUA, 88 propostas poderão sen de QUORUM regillar,' reahzar-!!e�a. a Asse.moléla,quer licença para reformar parte de suas duas ca aceitas ou rejeítlidas a critério do Oonselho Pa}. meia .buta apó .. com o numere nnnnno de OItO coa-

8&11 resideuciais de madeira, Franz Xavier Weigert, roquíal, ,selheJros,
.requer licença para construir um raneno nos fun

.Jaraguâ do Sul, 09 de março-de 1972
. Jliraguá do Sul, 08 de março de 1972

..dos de sua propriedade, Cerâmica Bartel Ltda. .

Oorval Mafcsttci Alfredo Lpllhold, PreSIdente
requer licença para demolir um rancho e recons- Presidente do Conselho Paroquial Ronald K(iutopp. Secret,áriotrui-Io com fachada platibanda, de Alvenaria, Deo

� �doro Pött, requer licença para construir sua casa �
residencial de madeira, Eduardn Francisco Mann,
requer licença para demolir e reconstruir um ran ,

cho nos fundos de sua industria. Nertlu Malheirol,
requer licença para construir um I\umento nos fun-
008 de sua casa residencial, Sidnei Garcia, requer
licença para fazer uma reforma em sua casa re

eidencial; Elias Alvize, requer licença. para cons
truir sua caila residencial de madeira, Leopoldo
José Brüch, requer licença para construir uma

cerca· de estliquetas em frente sua propriedade,
EmUia Costa Moura, requer licença para construir
um rancho de madeira nos fundos de sua propri'e
dade, Flávio Orlando Rubini, requer licença para
construír um galpão pI guardar material de cons

trução, Daniel Antônio Busi, r ....quer vistoria e ha
bite·se, Manoel Walter Vieira POlzi, requer vi�to·
ria e habite.se, Werner Lange. requer apravaçãG
do projeto de 8ua casa reside9cial, José Narloch.
rßquer reaprovação do projeto de sua casa resi
deDllial.

P O R T A R I A N.o 03
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, em exercíeíc, no uso de sues

atribuições, RBSOLVE,
Conceder, 80 (trinta) días de licença para

tratamento de saúde, a Odete Baratte Salai, oou

pante do cargo de Professõra, lotada na KE. RR.
19 de Abril de Jaraguá Esquerdo, de acõrdo com

08 artigos 125 e 135, smbos da Lei n,o 4425, de 16
de fevereiro de 1970, Estatutos dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, ado
tado nesta munícípalidade, a contar da presente
data.

Comunlque·se, RegiRtre·se e Publique-se.
Jaraguä do Sul. 02 de março de 1972.

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exereícío

CE,RTIFIQUE·SE
Roeder SIA Agr, Ind, Com, requer uma CPf

tidão negativa, Garlos Danker, requer uma certi
dão negativa, Wilibaldo J'unckes, requer por cer

tidão Ei é ou não o requerente devedor a Fazenda
Municipal, Clara Ptldri, requer por certidão se a

requerente é ou não devedora de impostos a Pre
feitura Municipal. Octávio NicocelJi, requer p�r
certidão de que não é devedor da Fazenda MUDI
cipal, Francisca Otto, requer uma certidão nega
tiva, Célia Planinche'ck. requer uma certidão ne

gativa, Herald Hesse, requer por certidão 8i a fir
ma Heslle & Filhos Ltda, pagou impostos sôbre
Indústria e Profissão {10 p"riodo de 1948 a 1952,
Procópio de Paula requer por certidão si é ou

Dão.o requerente devedor a Fazenda Municipal.
Neida D. Fodi, requer por certidão si é ou não
devedor à Fazenda Municipal, Alfredo Mueller, re-
9IJer uma certidão negativa, Metalúrgica João
'fiest, requer uma certidão negativa, Genésio Mar
celioo, requer' uma certidão negativa, Judite de
Mattos Gonçalves, requer por certidão si. a reque·
rbnte e ou não devedora em 'relação a Impostos,
I�go João Benkendorf, requer uma certidão nega,

tlva, lIortência,Irya, Marta SatIer, requer por cer·
t dão si 08 requerentes são devedores ou não em

r�lação a imposto8, Hortência,' Irya, Marta SatIe�,
t"quer por certidão si a8 requerentes sio pO�R�I'
dores dI! casa própria, .Luiz Klein, requer cert!d�o
Degativa, Eduardo Marquardt, nquer por certldao
11 o requerente é ou não devedor a Fazenda Mu·

Nota para a Imprensa
A Associação Comercial e "Industrial de i

Iaraguä do Sul informa que estará em, Jaraguä
do Sul na próxima segunda-feira, dia 13 do
corrente, o Dr. Alcides Abreu; Diretor do
SENAI em Santa Catarina

níeípal e pelos quais talões efetuou o pagamento,
.

.

S S f á
-

Angelo Rabock e' sua Esposa, requer pur certidão Na oportunidade, _. a, ar a apr�sentaçao
si os requerentes possuem casa pröpría ou não. e uma ampla explanação sobre o Projeto para

C O N C E D A - R E o Centro de Treinamento Polival�nt� de Jaraguá
Turíblo 'Antônio Elisio, requer um auxílio u. do Sul, encomendado pela Assoclaç,ao Comercial

nanceiro mensal correspondente a 5% do venci- ao SENAI, que devera ser construido em nossa
mento ou renumeração pl compensar a diferença cidade.
de caixa, Norival Chiodini, requer Alva.rá de Li- ,

"
,

cença e Localização, Odete 8, Salai, requer 80 A palestra do Dr, Alcides Abreu terá lugar
días de licença para tratamento de saúde. no Itajara Tenis Clube com início às 19,00' h?�as

Averba-se a Baixa e abordará, além da apresentação do proJ7to,
Ricardo Wendorft. tendo encerrado SUas ati- as finalidades específicas do Centro de Treina-

vidades requer concelamento de impostos. mento Polivalente, seu custo de implantação,
I SEN TA- S E recursos que a comunidade deve proporcionar

Sebastião Bona, senuo único arrimo de sua e recursos que poderão ser obtidos em fontes
mãe e uma irmã doeme., a primeira com idade oficiais.
avançada sem recursos pl o seu sustento, requeJ' . . _

.

a isenção do imposto sôbre aerviços. N esse sentido a ASso�l�çao con":ld� as

Jaraguá do Sul, 8 de março de 1972 autoridades, classes empresariats e demais inte-

��-'(fl� ressados pa�a 'que se façam presentes à reunião.

� Dr. Reinoldo !\IUP8F8 1 Jaragua do Sul, 09.03.72

J � ADVOGADO �
r E.SU11WlIO ao lado da l:'l'd"IIUril

L JARAGUÁ DO SUL
����-...-(ß��

Associação Comerciai e Industrial de Jaraluá do Sul
. (ass.) Ferdinando Piske

Clube Atlético Baependí
EDITAL D�� CONVOUAQÃO

•
,OCampeãoJackieStewart.

,

\ PneusGoodvear.
O incrívelTTPP.

�.
�� I Ganhegn!tis.o incrível TT��

����: �Truquese-':ecnlcasParaoPiloto
���� (e uma reVisão�e seus pneus).
; Simples: ,

� .Jackie Stewart venceu o Campeonato
! Mundial de Pilotos, de 1971.

Correu tôdas as provas com '

os seguros, forfeS' e reslstenfes
.pneus Goodyear.
E,muito contentes com a dupla

IND� E COM. BREITHAUPT S.A.
�r.'_Av.Getulio Vargas,268-Jaraguádo Sul ��:_:,,�-:

,�,w�. < --
"

.. '--1 GOODlfEAR ,,' ,.:_ ",.
•.�-".'-/' ''''''.' �"c"'j,?C A serviço de sua segurança.

'. "

..

,
.

>

vit6ría, nós resolvemos entrar
na comemoração..

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

, ","

� .,

!�1"t
Di

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORReIO DO POVO �AßADO- 11 03-72 PÁGINA <4

Bernard��!���.!:�;.I��o e:comol Correio do Povo
Relatório da Diretoria nos EsportesSenhores Acionistas.

Em comprimento a08 diapositi'oa legaia 8 es

tatutArios, temos a 'grata satisfação de Bubmeter ao
fOBIa exame e deliberação, o balanço geral, eenta
de lucros. perdu e demals doeumentoa relativos
ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro
de 1971, e O parecer do conselho fiscal, decumentos
que demonstram com claresa a aituação econômica
financeira dêsta sociedade.

Todavia, permanecemos l diilpolição' dos se
ahores acionistaa em nossa sMe' soctal

.

para pres
rarmos Oll esclarécimenlos que julgardes neceaaärío.

Jaragul do Sul, 06 de ma�ço de 1972
Waldemar Grubba, Dir. Presidente, CPF. 0!l5.720.049
Bernardo Grubba Jr, Dir. Comercial, CPF. 005.720 809

Balanço Geral encerrado
.

em 31.
de dezembro de 1971

Imobilizada
Imóveis, Ma1quinas e. Instala
ções, Veículo8 e Semoventes,
Bens Mó'ei&, Ativo Imobili
zado c/Re19alial)ão, Petrobraa
Lei 2.004, Fundo Lei 1474/51,
Taxa se Melhoramentos, Re
eultados Pendentes, Ações do
Deaembsnk, Apólices da Pe
troleo Brasileiro S/A., Depó
síto p�ra Obrigações Traba
lhistas, Titulas de Capitaliza
ção,'Banmércio c/Ações, Vasi�
lhamas, ObrigoçÕ.s Elélro-
bras, Ooneteueão Casa Oha- Após a derrota de domingo, em se us próprios
cara 238.138,93 domínios frente' o Palmeiras de BIumenau, vai o

Dlsponl,el . quadro rubre buscar a sua reabilitação em Lages,
Caixa e Bancos 41,313,53 quando na oportunidade terá a difícil milsio de

Re.lizDvel I curll IIDngo prazo prelíar centra o Intemacíoual que está bem 'trmadoTitulol Endossados, Depõsi- e é um dos
'

sérios candidatos ao titulo,
)

to Sudane, Depósito Sudepe,
.

Adicional BNDE., Depósito

j
Caxias recebe o PrósperaLei 157, Imp. de Renda-Pago O Caxias F. C. 'receberá amanhã em seusfonte li/fretes, VeDdas Men-

aaia, Depósito Fundsse., 'I'itu- minios a equipe do Prôspera de Criciuma, que
.

lai a Receber, Contas Ocrren- m de uma vitÓria na la. rodada do estadual

tl!'a-Credor9l, e Mercadoria. 364.207,51 bre o Avai da Capital. . .

Cempensaçäo' A esquadra eaxíense que também' foi derro-

Ações Caucionadas 30,00 64368997 t da no domingo que passou lá em Rio do Sul
---- ----'- pelo Juventus. vai perante a aua torcida tentar

PA S S I V O " oúmprír uma boa atuação e vitoriar-se diante do
lio ezlDi,,1 , quadro criciumense.

Capital, Fundo de Reserva
Legal, Fundo de Depreciação,
Funno de Depreciação c/Rea
valiação. Fundo para Devedo
res Du.idosoll, Lucros em

Suspenso, Fundo de Indeni
zação Tr'abalh!sta e Fundo
Especial para Aumento ae
Capital

Eligivel • curlo e lan08 prazo
Empréstims s/Titulos de Ca
pitaliz>'l()ão, Titulos à Pagar,
Imposto de Renda-Retido fon
te iôbre frétes, F.G.T.S. l
Pagar, Fundo Rural, TitulaI!
Descontados e Contas
Corren les-Cr9dorss

Compensação
.

Depósito da Diretoria 30,00 643689,97
Jara'guá do Sul, 31 de dezembro de 1971

Waldemar Grubba, Dir. Presidente, CPF. 005.720 049
Bernardo Grubba Jr., Dir. Comercial, CPF. 005 720 809
Eugênio Vitor Schmöckel, Contador CRC-SC 1.605
Deo. 51083, Escritório S.C. 0048, C.P.F. 004354229

Você homem do campo, tem ums tarefa pa
triótica a cumprir no prôximos días: partlcípar do
Recadastramento Rural. fazer suas daelarações da
forma a maís clara e completa pcssível. lS80,- em
bora não pareça importante à primeira vista, vai
6eneficiar, indiret>tmente. todos os lavradores E!

criadores brasileiros, pois dará ao' Govêrno OB

meios de que necessitll para levar O' progreslo
também ao campo, êsse progresso brasileiro que

I
está impressionando o mundo todo.

O recadastramento rural sBrá iniciado no dia 15 de mar·

ço próximo, abrangendo, em principio, os Estados de Para
ná Santa. C8tarina Rio Grande do �ul e Distrito Federal.

,

Quatro milhÕes de propriedades brasileiras. �a8 ,quais
apenas 80 mil sAo consideradas COIDO emprésas, seraO cadas
tradas uma a uma. Entre as principais informações que o

Govêrno deseja 'eatAo a localizaçAo da propriedade e.m rela
ção a viaa de acesso e mercado de consumo; que produz;
as áreas especificaI de produção, e os eq�pamentoB utiliza
dos pelas propriedades.

SerAo também observadas, oom prioridade, as áreas de
propriedades nllo aproveitada8 e os motivos do nllo aprovei
tamento, como· a existência de pedreiras, encostas ou reser

vas fiorestais, além do regime de exploração da terra: se é
feita em família, através de arrendatários, de trabalhadores
assalariados. etc. No caso dos trabalhadores assalariados,. o
Govérno quer saber em que condições êles vivem.

Foram contratadas 13 mll pessoas para os trabalhos
diretos, lendo que éSle confuígente será ainda acrescido do
pessoal dos serviços indiretos. a serem prestados
pelRs prefeituras municipais. O Ministério da Agricultura se

lecionou 816 municípios·polos. que centralizarão os trabalhos
a serem executados na8 demais cidades, que funcionarão
como satélites. Para cada município·polo. há cérca de cinco
cidades satélites,

Os trabalhos de reeadastramentos rural foram divididos
em quatro regiões, a sere.m cadastradal por �tapa8. A pró
xima região, após'a que já anunciamos, tera os trabalhos
inIciados no dia 2 de abril e oompreende OI Estados de São

i 11 Paulo, GoIás. Minas Gerais, Aare e 08 Territórios de Rorai-
ma, RondÔnia e Amapá. .

\

W Id G bb D·.. P ." t ,Em seguida; no dia 15 do mesmo mês. sera a vez dos
a emar ru a, lr"tor reSI"en e

Estados do Rio dEi Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Amazona.,CPF 005 720 049 Pará e P1auL
Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial Participem, OI homens do campo, dopróximo Recadas-
.

.

CPF 005720809 tramento Rural, dando a conhecer ao Instituto Nacional de

Eugênio 'Vitor Schmöck'd, Contador CRC-SO .1.605 ColoDlzaçäo e Reforma Agrarla a sua verdadel�a situaçAo,
para que 11.8 providências qUB Ie fazem necessarlal selamDec. -51.083, EscritÓrio S. C. 0048. CPF 0043Õ!l22!l tomadas em seu próprio beneficio, em beneficío de SBU mu-

Parecer do Conselho Fiscal niclplo e do seu Brasil.

Dr. F-r-a-D-c-is-c-o-A-'-Dt-o-n-io-'-P-i-cc-i-on-e--'I'
:M::2VTCO "" C.la_:M:. 1.'7:

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

Cirurgia e Clh"ca de Adultos e CrianQaI
Partos - DoençBII de 8enhor8B

HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereo Ramoll, 4U

CORUPA, - 8.....:�l'IrÂ CAT.....H.Il!fA

ATIVO

318.498,04

325.161,93

Demonstração da Conta de Lucros
Perdas em 31 de dezembro de 1971

DÉBl TO
Combustíveis e Lubrificantes, Despesas
Correios e Telégrafos, Fundo de Garan-
ti .. do Tempo de Serviço, Despesas de
ViagenII, Despesas Telefooicas; Luz •

Força, Despesas Latíoinios, Férias, Cria-
ção Suinos, Despesas Engenho de Arroz,
Consef9ação- de Móveis e Utensílios, Con
lervação de Imóveis, 13 ° Salár'io, Pro-
Labore, Seguros, Litroll e Material de
Expediente, Despesas com Representan-.
tea, Juros Passivos, Contribuições Legais,
frétes e Exportações, Ordenados, Publi-
cações, ImpoltoB e Silos, Despes8B Ban-
drin, Despesas Gerais, Fundo de De
precisQão s/ Reavaliação de Ativo Imo
bilizado, Fundo para Dgvedorell Du.vido-

. sos, 8 Salde a DispohlQãQ da ABsembléia

CRÉDITO
Juros Athol, Frétes, Rendai Diters8l,
Aluguéis, Descontos átivos, Àções S.A,
Lucro s/Venda8 e Lucros c/Venda de
Terrenos e Mercsdoriall

354.623.55

3l'iU23,55

Jaraguá do Sul, 31 de' dezembro de 1971

JAIME

Amistoso
O C.A. Baependi acertou um jOgo amistoso

para o dis 19, em S8U estádio, seu adversário será
o E.C. Guarani de Blumenau.

O Baependi- vai mostrar maia uma. vez aos

seus torcedores a sua nova equipe, as suaa novas

contratações e, o fará trente ao Guarani de Blu
menau que vem obtendo bons resultados frsDte à
equipes de expressão do futebol catarinense.

Festivais Esportivos
A Liga Jaraguaense de Desportos deu a co

nhecer a relação das dataI concedidas aos clubes
Iílíadoe para .

a realização de seus f e s 't i vai 8
esportivos:

.

Dias ! 1 e 12 de março - Sport Club Estrella
de Nereu Ramos

Días
í í

e 12 de março _ Sociedade Esportiva
'João Pessêa de Itapocuzioho.

Díaa 18 e 19 de março - Gremto Esportivo
,. Oruz de Malta de Rio da Luz

Dias 15 e 16 de abril'- Associação Recrea
tiva Weg de nossa éidade.

Dias 15 e 16 de abeíl _ Caxias Esporte Clube
de Santa Luzia.

América busca
em Lages

\
reabílítação

�-----------------------,-----------------
\1 .

U

Desportista Jaraguaense"
I @ compareça aos estádios

t
'. Ag radecimento e

.

Conv te para Missa

e

Profundamente consternada; a ramma de

José Maria Gomes,
comunica o leu passamento, ocorrido no dia
7 de março de 1972, quando contava 62 an08

de idade.
Por este intermédio desl'jamos agradecer

aos parentes amigos. vizinhos e conhecidos
que nos confortaram duranttl o dificil transe,
que acompanbaram o féretro até a última
morada e que envil!-ralJl flôres e manifesta
ções de pesar, e convidam para a Mi�sa de
70 dia, a ser celebrada na próxima 3a. feira,
dia 14 do corrente; às 18.30 hs na Igreja
Matriz Por mais este áto de Fé Cristã, a

lamilia enlutada agradece.
'

Jaraguá do Sul, Março de 1972.
A Família enlutada

Os membl'Os efetivos do Conselho. Fillcal da
Firma Bernardo Grubb" S.A. Indústria ti C(lmércio,
tendo procedido a \"erifiesção dos livros, balanço.
conta de lucros " perdas e demais documentos
referente ao exercício encerrado em 31 de de
zembro de 1971, constataram a sua <lxatidão e

conformidade, pelo que recomenoam Bua aprova
cão na próxima Assembléia Geral Ordinária.

Jsraguá do Sul, 04 de março de 1972 '

João Batista Rudolf - CPF

0099530491Dorval Marcatto _ CPF 009679 479
Guilherme Neitzel - CPF 004362 599

Bernar�o Gru��1 S/A In�. e Com;
CGCMF 84 42.9 679/001

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Pelo presente edital de convocação, são con

vid"dos oa lenhares acionistas à reunirem-se em
Allembléia Geral Extraordinária, que lerá �eali
::/lada em nOS8a séde social à Rua Presidente' Epi
tácio Pessôa n." 1207 em Jaraguá do 8ul, às 14
(Quatorze) horas do dia 30 de março de 1972,
para deliberarem sõbre a seguinte, Ordem do Dia:

1.0 _ Alteração dos artígoa 13 e 21 dos 8s
tatútos Sociais.

2 .• Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.
Jaraguá do Sul, 06 de março de 1972

Waldemar Grubbe, Diretor Presidente
CPF 005. 720049.

.

Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial
CPF 005 720809

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente edital de convocação, são con
vidadoB 08 senhores acionistas à reunirem sa em

Assembléía Geral Ordinária que será realizada
em nosse sé,de social à Rua Presidente Epitácio
Pessôa n.O' 1.207, em Jaraguä do Sul, às 15 (quinze)
horas do dia 30 de março de 1972, para delibera
rem sôbre a seguinte, Ordem do Dill:

1.0 _ Exame, discussão e aprovaçio do Ba
lanço Geral, conta de lucros e perdas, encerrados
em 31 de dezembro de 1971 e relatório da Dire
toria e parecer do Conselho Físcal do exercício
de 197L

2,0 _ Eleição dos membros do Conselho Fis
cal Data o exercícío de 1972.

-

3.° - Outros Assuntos de interesse da sociedade.
AVISO

•

Acham se a disposição dos srs, acionistas no
esorítôrío desta sociedade, os documentos a que
se refere o art. 99 do Decreto Lei n ° 2627 de
26 de setembro de 1940,·

Jaraguä do Sul. 06 de março de 1972.
Waldemar Grubba, Diretor Presidente.

CPF 005 720 049
Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial

G PF 005 720 �09

"Vem aí o Recadastramento Rural"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
I 5ABADO- .11 03-72

PÁGINA I)

Napoleão L. Teixeira Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Pelo Presente EDITAL DE CONVOOACÃO,
são coneidados os lII'nhores acionistas da firm a

COM]<;RCIO E INDÚSTRIA srHMITT S A .• à

reunirem se em ASSEMBL]<;IA GERAL ORDINÁ
RIA, que serä realizada Da sé te, da sociedade, à

Rua Waller Marquardt nO 1548, Desta cidade, às

dezeleis (16) horas do dia vime e oito (28) de abril

do cerreute ano, 8 fim de deliberarem sôbre a se

guinte, ORDEM DO DIA:
1 - Exame, discusão e aprovação das contas

correspondentes 80 BAI:ANCO E DEMONSTRA

CÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS, encerra
do em 31, de dezembro de 1971.

2 - Eleição do conselho fiscal e suplentes pa

ra o ano de 1971/1972
3 - Assunlo.s Gerais.

Jaraguá do Sul, SC, 23 de fe\7ereiro de 1972

Comércio e Indúsrria Sohmitt S.A.
. Arnoldo L. Schmitt, Dir. Preso

A V I S O
Acham se à disposição dos senhores acionistas,

na· sé:le social, os documentos d .. que trata o

ART.o 99, do decrelo n ? 2.627 de 26 de sstembro

de 1940.

Com.,e Ind. �CHMITT S.A. Edital de aitação
C.G.C.M,F. l'(. 84429984/001

-
.

O Doutor loão Paulo PlIsquali, Juiz ôubsnruro

no exercícto do cargo de Juiz de Díreilo d� Com�rca
de Jllraguá do Sul, Estedo de ôema Cerertna, nll �or·
ma da lei, etc ...

Fu Saher aos que .o presente edltel de citação,

com o prazo de liO dias, virem ou dêle conhecimento'

tiverem e ínterésaer pOSSII, que por parte de Laude

lino Menestrtna, através seu bestenie procurador. ad

vogado dr: Reinaldo Murara, lhe foi dirigida II perl-

ção do s.eguinte teor:
. .

'

"Exmo, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comerea: de

Ieregué do Sul, Lendelíno Menest.r�na, b�asileiro, ca

sado, lavrador, residente e domicIliado a' Rua Ano

30m, muntcípíe de Oorupá, nesta Comarca, p?r se.u
bastante procurador Infre 'assinado, advogado IOS.Crl
to no O. A. B. seção do 'Estado de Senta Ceterína,

sob n.s 326, com escritório à Av, Mal. Deodoro. di!

Fonseca 215, nesta cidade, vem propor centra sua

mulher Salete Menestrtne, brestleire, casada, do lar,

atualmente em lugar incerto e não sabido, a AÇÃO
ORDINÁRIA DE DESQUITE, com tundemeure no

inciso IV, do erngo 317 do Código Civil, como pro

vará, I - O requerente contraiu merrtmõnto no dia 07

de o'umbro de 1967, conforme f�z prova com � ínclu

se Certidão de Casamento, registrado sob n 2778,

às fls. 74v do Livro 0.° l l , no Cartório do Registro
Civil da cidade de Corupá. II - Dêsre matrimônio o

___________� casal não teve filhos e não há bens II partilhar. III -

A vida em comum do casal, durou pouco mais de

dois (2) anos, surgindo durallte.�sse temp.o, uma sé

rie de incompatibilidades, por ciumes monvados p�lil
suplicada, que culminou ,or abandonar voluntérts

mente o lar conjugal, em 1 • de dezembro de 1969,

indo morar por illguns díes em cese de seus pais,

dai mudando se pera Curitiba, não mets retornando

pera junto de seu marido. iV - Assim sendo, deve

II presente ação ser julgada procedente, reconhe�en
do-se para fins de. direito, e suplicada C0l110 conluge:

culpadll desautorizando a mesma de COlltlOuar ii usar

o seu n'ome (Menestrinll), adquirido com o casamen

to, pllssando a usar o nome de &olt�ira, Salete P?�i,
mediante expediçiio de Ordem JudiCial ao CortorlC.

comi'etente, pGra a deVida averbação: V - Pace i!�
expôsto, requer öl V. Exa. que de a�ordo com II lei,

seja a meema citada por Edual, apos mllrcado o d_!a
\ e hora da audiência de conciliilção, ou II conversa0

I' do desquite litigioso em amigável, ou ainda para con

------�!I testar a ação no prazo legal, querendo, ficando des- •

Fecula' rl"a RI"o Molha S.A. (: de já citadll parll todol\ os demals_ lermos e atos da

. causil até final sentença e execuçao, e condenada 110

pagll�ento das custas processuais e honorários de

advogado do suplicante. Como prova do IIlegado, r�
quer a tomada do depoimento das t�stem_unh�e abai-

xo indicadlls. Pllra efeitos fiscais, da-se a açao o va

lor de Cr$ 1.000.00 Nestes têlmos P. Deferimento.

lardguã do Sul, lO de dezembro de 1971. (a) pp. Rei.

noldo Murllrll " - DESPACHO -

"

Designo o dia 5·4-72,

às 16 horas, p/a aud' de conciliação, fican_do a ré

cilada, se nilo comparecer para todos os te.rmos do

processo. P editai'J, com o prazo de 50 dias. Em

11/2/72. (a) J. P. Pasqua!i. Juiz Subst. em exerc,"
.

Em virtude do que foi expedido o presente edi

tal, pelo qual chama, notifica e cita d requerida Sil

lete Menestrinil, para comparecer neste lu'zo, silla das

audiências Edifício do Porum, nesta cidade, no dia

5 de abril 'I'. vindouro, às 16 horas, ilflm de ass.is!ir
a au.:liêncill de conciliaçiio, rudo conforme a peliçao

inicial e despacho retro trilRscritos, ficando desde j6

citada para todos os 'têrmos da ação e, queren�o,
contesta Ia, no prazo de lO dillS, .contados da iludlen

eia designada, sob pena de revelia e. conf�ss? Pilra

que chegue ao conhecimento .da suplicada, fOI pIlSSIl.

do o presente: edital, que sera aflxlldo no 10��1 de

costume e publicado na imprensa local e Diana u�

lustiçö do Estallo. Dado e passlldo nesta cidllde de

laraguá do Sul, 1I0,S vinte do!s dias do mês d� feve

reiro do ano de mil novecentos e setenta e dOIS.

Eu, (a) Amldeu Mahlud, escrivão, o subscrevi.

(a) João Paulo Pasquali, JUiZ Subsl. em exerc.

A presente cópia confere com o original; dou fé.
'

Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 19n

Amadeu
o
Mahfud, o E",crivão

Doente:Nervoso, Escute!
(Médico psiquiatra, em Curitiba � Prófessor Catedrático

.
da Universidade Fedllral do Paraná)

1. Não Teima Fiéar Louco: Sendo a loucura

"inforlúnio que· st! ignora a si mesmo", raramente

dela Be apercebe quem dela ,iri a sofrer. A sim

ples oircuslânoia de alguém He preocupar à idéia

de vir a perder o juízo, pode ser considerada

verdadeiro "seguro" centra a loucura. 2. Não dê

Valor Maior à Insônia: O sono é pássaro arisco;

foge se o queremos apanhar. Evitar drogas hipnö
tieas; podem criar hâbito, não é bom. Seu médico

(não precisa ser psiquiatra. qualquer médico sabe o

que fazer) seu médico procurará a oausa da insô
, nia: removida a causa, desaparecerá o efeito. 8. Não

se Anguslie à Idéia de Morrer: A morte falalidade

biol6gica a todos reservada, não acelera nem re

larda sua marcha pelo simples Iatode nela viver

mos a pensar. De mais a mais - lição de sabedo

ria da velha China - não artianja Pensar na pon

te, antes de à ponte chegar, viver a, pensar na

"ponte" da morte que, um dia, teremos de atrases

sar, é sofrer dobrado, pois. 4. Não Vi\78 a Pensar

Qlle Sofrer Disto, Daquilo, Daquiloutro: Já basta

o que, de verdade, a vida reserva a cada um de

nés. Para que, então a campear doeuças imaginá
riaaV Quer-se esclarece!', saber se está doente de

verdade,' doente mesmo, de mesmo? Procure o

médioo de 'sua confiança: qualquer médico contan

do que você confie: não é preciso que seja neces

sitiameDte psiquiatra, repita-se. Seu médico o es

olarecerâ. Não se malgaste sofrendo à-toa portanto.

5. Não se Acredite "Inutilizano" Por Evenlual Ini

bição Sexual: Que tal imbição é, na maior das

têzes ds ordem emocional, emotiva, psieogêntca,
portanto. Nada tem de orgânica. Curável, pois
Mas - anote - não à cusla de remédios ·'infali·

veis" que anunciem ou lhe indiquem Cuidado Oom

Hormónios! Só médico, jamais (i.igo, deverá inllicá

lo. Em j0\7en8, hormonios, para êsle fim, podem
ssr conlraproducenles,. prf'judiciais

.

- e muito.

6. Encare Fobias e Idéias Obsessivas Com Paciên

cia: São desagradá.eis sem dúvida, !Das têm solu

Cão. Não perca a esportiva; sua "equipe" -- você

e seu médico - acabarão por vencer Na. pereeve

rança está o segredo da \7iI6ria. Demore mellO",

demore mais, o êX'ito premirl1 Mua confiança. 7.

Pracur. Médico de Sua Confiança: MalS que méói

co, amigo. Que 0 ouça com o coracão. Que \7iven

cie e sinta, o problema seu. E Que Receite ,Pouco

Qllantos menos' remédio, mais certeza no diagn6s
tico. Obedel)a as luas determinações; s. ja' um bom

Baldado. Menos quando êle lhe pareça exigeDte
em demasia - obedeça. Sem disciplID9, nada feito.

S! Saiba Esperar: - Mesmo quando o resultado

demore a aparecer, espere. O médico . é humano,

milagres fazer não pode Deus, que era Deus, l�vou

6 dias para fazer o Universo; o médico Deus não é:

cBlecerá de mais dias que Deus para realizar o

milagre de sua cura. Quando achar que vão hÁ

maie lugar para esperar
- lute um pouco mais

Já sa disse que, muitas vhes, vencem os que I esis

tiram ainda 15 minutos; depoi� que a bal8lha pa·

recia perdida. 9. Jamais Va Ao Psiquiatra, Sem

Antes, Marcar Hora de Con�ulta: Enlenda que o

médico é pessoa ocupada. Dada a nalureza, nor·

malmente demorada, sua consulta (uma hora é a

média), esta toma mais tempo que a dos médicos

de outrai especialidades. Marque hora .. Para não

passar pelo lIissabor -de não ser atendido. Para

que faturar nO\7as frustações, quando já carrega

lantas?
- Com, o que dou por terminadas estas lin

hn Visando apenas. a ajudar, ajudar e nada mais.

Fiel ao lema de Ordem dos Cavalheiros de Malte:

"Não pergunto qual sua raç�, sua religião ou

nacionalidade. mas qual seu sofrimento".
.

Preço de rara ocasião.

Vende-se Ampla e Confortável

RESIDÊNCIA
com grande terreno, próximo do centro

da cidade com -I- ou - 1420 m2.

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

ções sanitárias.

Tratar com Ernesto MayerJ
Jaraguá Fabril S.A. -- Fone 2104

Assembléia Geral Ordinária .

Edital de Convocação

�a
EI J' S A

ADVOGADO nos fôros de

,

etromotores aragua ... Sl!.o Paulo - Guanabara - ES.tado do Rio de

Janeiro - Brasllia.
CGCMF: 84429695/001 Processamentos perante quaisquer M!,

niatérios, Autarquias e Repartições Públicas

Rua Venâncio da Silva POrto n. 399 - Jaraguã do Sul <SC) em geral.

Assembléia Geral Ordimuia
.

Escritório Central:

Convidamos os senhores acionistas deéta 110- Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

ciedade para participarem da Assembléia GIrai (Fone: 52-1894)

Ordinária a realizar·se no dia .29 de abril próximo, Z C - 39
àa 9,00 horas na sede social da emprêsa, para de·

L:fRio de Janeiro

�liberarem sÔbre a seguinte Estado da GUANABARA

Ordem do Dia

.
1. Exame, discussão 8 julgam;,nto do Relató

����

_Irio da Diretoria, Balanço Geral, Oonta de Lucros

e Perdas ti Parecer do Conselho Fiscal, tudo rela-

tivo ao exercício Bocial encerrado em 3!.12.HI71; Representação
-

��2. Eleição dOB membros do Conselho Fiscal ��para o exercício de 1972 e fixaçãO dos correspon- Elemento residente em CURITIBA, ,

D-. R'einoldo Mupsrs
dentes honorário!!; registrado no CORE do PR. deseja re-

..
-

3. Fixaçl!.o dos honorários da diretoria e
presentar firmas desta cidade· naquela f II ADVOGA·DO II(. Outros at!suntos de interêsse social.

. Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1972 CAPITAL à base de comissões. Favor

A Diretoria dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva. I d d P f't

h
Escritório ao a o a re 81 ura

AVISO: Bncontram..se à disposição dOll lien o-

res acionistas na sede' social da emprêsa, os do·
Caixa Postal, 1398 �ARAGUÁDO_�� �_..

cl(mentos de que trata o artigo 99, do Decreto Lei CURITIBA - PARANÁ
."...._ �'"

ll. i:!627, de 26 de setembro de 1940.

Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta socitldade a comparecerem à as

sembléia geral ordinária 8 realizar Be no dia 29

de abril de 1972, pelas 9 horss, na sede social. a

fim de deliberarem sôbre a seguinte Ordem da Dia

1.0) Discussão e aprovação do balanço, d,,�
monstração de lucros e perdas. relatório da dire

toria e parecer do conselho fiscal, referente ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1971;
2 O) Eleição do conselho fiscai;
3 o) Assuntos de interêsse social.

Acham se a disposição dos senhores acio

nistas, na sede social sita na rua Domivgoll da

Nova, 102, os documentos a que se refere o art

99 do decreto lei nO 2627 de 26 de setembro de

1940.
.

Jaraguá do Sul. �8 de janeir.o de 1972

Adolfo Antonio fi:mmendoerfer, Diretor Gerente

Raimundo Adolfo EmmE'ndoerfer, Diretor Técnico

Dr. Francisco Antonio Piccione
�lIF:';DTCO ""' C.:ntilt_�. "-'Z'

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

Cirurgia e Clit"ca de Adultos e Criançal
o

Partos _ Doença. de Senhoras

HOSPITAL. JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Residência: Dr. Mereu Ramos, 419

COlRUPÂ - !!IIANlrA CATA:K!LNA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SiBADO, 11 OB MMIÇO DB 1972

P 0- Y o @ Colunnnat (U() uonns]
Décimo Aniversário de Fundação.

CORREIO, DO
.

IUIO LIlI - JARAOOA' DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.674

Os 121 anos de Joinville

JUSTA HOMENAGEM Mensagem aos GeLL

Fun�La�!�:_�orelllNeste Insrente em qae ne passarela do nosso
eubeconsctente desfilam as gralas recordações cleas palaeras dos �omenll' dez anos de L�onismo em laraguá do Sul, cabe'megeadoa. Em segUIda .dUBS I a honrosa tncumbêncta de, por delegação dos meu,moças de nossa soeieda- CCLL fazer a Instrução leoníerlce deste solenidade.de fIzeram entrega a08 Conludo por oportuno, julgo do meu dever,vi.itantelll, brindes de nos
nesta hora, dirigir uma palavra de exaltação" umaS8 induetria local. Além
palavra de saudação aos 'nossos CCLl fundadores,'dos homenageados, fize-
numa homenagem nossa e do Clube a esse pugiloram-se presentes a Sra.
de homens que, em terras de laraguá do Sul, plé!l.Almair, 88pÔ8a do Cél.
taram as sementes do Leonismo.Milton Soaras de Meirel-

CCLL fundadores, se é meu propóslto seuderles, a Srta. Elizabeth fi
vos neete hora que dizer vos? Pou::o e multo, pau.lha do Ten. ca. Sotéro
co �m palavras' saudalórias e muito em aentlmenroaCardoso Rocha, atual Oo-
de afeto e em valos de louvor a lodos vós, quemandante do 13.0 B. C, o hoje atlnges um novo esrégto de vossa formação eCepo Sil,io Paulo CasaÍi
vivência leouísnca.e Sra. Marilena, o Osp. E, nesre eslágio, num olhar retro.s�ectivo,. reterAnlonil� Carlos Wander-
nando ao saudoso e trreverstvo pretéruo, eu Incluolei Navarro Lins e Sra. Ó passado que vos tez Leôes, eu incluo. o presentePrazeres e o 1.0 Teu.

I Ique vos faz herdeiros deste so ene momen o e euAmandos Bachtold e Sra.
incluo o futuro que vos fará soldados sempre metsAsrha.
leais e Iervorosos do Leonlsmo, Todavia. como solA coordenação das ho-
dados do Leóntsmo, cabe a vós ii. obrigação demenagens esteve a cargo lutar da mesma forma que a VÓII esre reservada IIdo Ten. José Bahia e glóri'a de vencer. E porque a vós, como soldadosPrefeito Eugênio Strebe.
do Leonismo, vos compele ii obrigação de m.elhorllr--------------------
e acrescer a herança do passado. e porque hole con-

X I I I. J A S C I t 3J- 3 t' jugais, stmulteneemente, o passede II o pres�nle, o

presente e o futuro, lemos � certeza de que n.ao. ha
vereis de desmerecer esta geração leonísttce e ohajal sediará êste ano

I
não deveria omitir-se nês- Clube a que pertencels.vite às eutcrtdedes muni- a maior fesla polí e�porli ·ses primeiros

_

conláclos CCLL, presente. passado e o fuloro escrey�mcipaill vizinhas, para que va de Santa Calarrna. O com a Comlssao Central hoje com o alo singular do nosso 10 o ilDlversar�o,pirlicipassem dali expres- Prof. Dr
•. l.úlio Césin no· qrganizad�rll. onde po�e. mai� uma brilhanle pl'igina do livro de vossa eXIl'sivi!ls solenidades. Jaraguá meou oflclalmenle II Co· ra obler valrosos subsídIOS lência 'Ieonís!ica, página rubricada pela. vossa pr�de Sul foi distinguida' missão Central C?rganlza: n� elaboração e q.esf.nvol. sellça a uante em Lions Internacional, pagina_ Iluml'com expressivo convire dora e que supermtendera vnr.enlo des trabalhos que' nada pido brilho adllmantino de VOSSA formilçao le�.que agradi?cemos sobre� os logos a serem realizil antecedem ao imporlanle nlMica pági'Oa iluslrada pelo fecundo labor de mallmaneira, formulando valos "Ios no periodo de 14 a conclnve.

uma vitória conquistada, vilórill esst! que, por dezde. crescente progri?sso d� 1!1 de o.utubro desle a�o. anos, vos fez porejar galas e mais gOI�� de suorloinville. / ) PreSIdente da Comls
Cam,anha de Educação sagrlldo, deposiradas em of�rend!, no cahce da eilIllão é o sr. Wilson filo

Civlca perilnça, em cujo alIar cel�bralll ho)e, como sempre o
[{Jeno, funcionando a Co-

lareis, o vosso caslo conublo de fervenles enamerll-lJnissão em cllráter provi O hasteamento da dos do' serviço desinleressado, da verdade e do bem.lório em uma das l'oIepen· Bandeira e o canto O si?rviço desinteresllado, ii verda_de e o .bEmoência8 do Clube Náuli· do Hino Nacional são ou porque IIC idenlifiquem ou p�rque_ nao encontr�mco Marcflio . Dias onde, obrigatórios, uma vez barreirilll intransponiveis, lIe prO)elaraO e vo� prOle'pela Cllixa Poslai, 322, por semana, em todos larão sempre mais. para mais longinquo� h.orlzonles,receberá sugeslões parti o os eSlab�lecimentos refletindo na medida em que fordes aulenllcos, Vali'aprimoramento do ri?gula. de qualquer g�áu de s'os dOle� de alma, vossas qualiqades de homens e

'f . mento dos lASCo laraguá ensino, públicos ou vOllsa missão de companheiros. .

.

O que a vovo az e do Sul que deverá seoiar parliculares. Como homens. como alma e como compdnhel'os Jogos Abertos, em 1976.
ras, lembrai.vos, no enlanto, de que a pe�lIonalida�e
leonfstica é dote que lIe cristaliza no Clldl�ho da VI

da de cada um, é riqueza que se sobressaI por.ll!las
e abnegações, é fruto que se origina da semente do

sacrificio, é flor cuja árvore deVI! ur regada .com o

suor da renúncia, é amálgama que se consohda no

entrechoque das opiniões, é recompensa que. se
obtém percorrendo não somente Oll IIlfombrados )II�·.
dins do prlZer, mas lambém �almilhando � dura es

calada dos emaranhados abrolbQs do SOfrlmltnl� em

buscil dos nossoe alcandorados ideais leonisllcos,
no rosário dos dias do eterno recomeçar.

. . .

E porque do recomeçar .se inf�re aprlorlsllcil'
menle o começar aqui vos encontraIS, enlre luzes.e
festas, com arma; e bagagens, parll o inicio d� millS

da
umll jornadll leonlslica em cuja r01i1 semearelfo, :nll
eSleira do tempo e pelo. espoço em forll, .as preclo'
sas lições do' serviço desinlerellsado. (contlDua)

ocorriam entra civis e mi
Iitares, OI demais oficiais
e suu ellpôeas foram en
caminhada, ao salio de
festal do tradicional clu
be [araguaense, sendo
lhes oter.cido um eapti
chado iantar que valeu
os cumprimentos à cosi
nheíra por parta dos ofi
oiaia. O Cél. Milton Soa
ras de Meirelles, durante
dois anos e pouco serviu
como Comandante do 13 o

B. C., inaugurando na re

gião a perfeita integração
entre civis' e militares,
com isso logrando um
tento extraordinário entre
o entendimento dos vários
município! que formam
8 sua ärea de operação.
Recebeu, por isso mesmo.
calorosas manífestaçõas
de carinhe e aprêço por

parte doa presentes, tôo
d08 unânime. em afirmar
a fórma oativante do ilus
tre militar e Bua exma.

eapôsa. Por outro lado,
o TeD. Oél. Sotéro Car
doso Rocha, reoem em

possado Comandante do
13.c B. C., recebeu as
mais inequívooae manifes
taçõelil de bõas vindas,
admirando S8 08 presen
tes pela maneira pouco
protocolar ds receber as

pessôas. Aliás, o nôvo
Comandante do 13 o B. C.
á cataríneuse.de São Joa
quim e terá, certamente,
oportunidade de se inta
grar na grande ocmuni
dade do norte eatarinen
ne. Após o jantar, 08 ho·
menageados foram sau
d adus pelo Prefeito Eu·
gêniO Strebe, seguindo se

Na 6hima 5.a·feira, 8

pu p ul e ção [araguaenee
preltou si.nificaUfi ho
menagem a duail diatin
t811 personalidades milita
res da região. relp,cliva
mente o Comandante do
18.0 B. C. que acaba
de deixar o comando e o
nôvo oficial que assume
o comando.
Ciroa da uma centenl

de pessôe s compareceu
80 C. A. Baepandi, atra
vés de diversas camadas
sociais da cidade, para
prestar as merecidas ho
menagans IIOS doia ilus
tres militares, especial
mente prograeaadas.
Recebidos em meio de

grands carinho pelo mui
to que fizeram em prol
da transposiçâo das bar

reiras, que normalmente

Pllra IIssinalar o 121.
ano de fundação de loin�
viIIe, a municipalidade da
Cidade du Bicicletas.ela
bau �xtenso programa co
memorativo do dia 9 de
Março de 1972. Num ges
to' qu.e caraclerizil o Idmi
nislrador de' Cidades das

• Flôrell, expediu gentil con-

GEEB
Bazar e Café

Colabore com o café jovem que promóve
remos dia 14

I

de março próximo, no Salão
Cristo Rei

.

"Dizem que não só
gostoso ..."

Prometemos'o seu bem estar (sem barulho),
e você ainda pode aproveitar para levar alguma
coisa do nosso bazar. Estará sensacional!

Faça·nos sorrir com a sua presença amiga.
\. Afinal, vooê está sendo convidada Senhora

Jaraguaense.
.

Você de tôdas as classes, de tôdas as pro·
fisj$ões, de tôdas as raças e côres; tôdas vocês
serão bem recebidas_ Colabore com a formatura
de nossa turma.

Observação: Mamães queridas de Jaraguá,
que tal uma visita ao nosso bazar jovem. É logo
aiL. .

AVISO

Jos.é· Maria 'Gomes
Vitima de pertinaz en'l

Artur. Maria Isab.el, .Iue
fermidade faleceu em rezo José Carlos e Jorge
sua residência, à rua Luiz. O extinto. faleceu
Venâncio da Silva Pôrto, àe 7,45 hs. do dia 7 do
o 6stimado oidadão José corrente, quando contava
Maria Gomes. Largamen- 62 8noa de idade. O seu

te relacionado, o finado 8�pultam.ento deu-se no

era ferroviário aposenta- dia .�gulDte .p'!-ra o Ce

do, casado com Adélia mitérlo MUDlclpal, com

Martins Gomes. Além da grande.aeompanh�mento.
espôsa deixa os lIeguin- "Correio do Povo ,ap!e
tes filhos: Ari, Arilda, senta suas o�!1dolênclas
Alvaril, Acácio, Áurea, aos seus familiares.

3° normal
Colégio Divina Providência
Jaraguá do Sul - SC.

,O Departamento da Fazendll da Prefeitura
Municipal de Jarsguá do Sul, aviiJa a08 contri
buintes que se enoerra a 31 do corrente, o

prllzo para o pagamentu do primeiro semestre
da TAXA DE LICENÇA PARA RENOVAÇÃO
'DO ALVARA. Comunica outrol!Bim, que não
há· necessidade da apresentação de qualquer
documento, c o n f o r m e �xigência d08 anos
anteriores.

. ,Jaraguá do Sul. 09 de março de 1972
Mário Krutz8ch, Dir. do Departamento

Fazenda
Visto: Eug�nio Strebe, Prefeito Municipal

em txercicioI

,R.epresen taçào
Elemento residente em OURI�IBA,

registrado no OORE do �R. dese]a re

presentar firmas desta CIdade naquela
OAPITAL à base de comiss_?es. Favor

dirigir-se, ao Sr. A .. J. da SIlva.
Oaixa Po�tal, 1398

CURITIBA - PARANÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


