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o que somos e o que pretendemos,Fo i há 5O
Há ctnquenre anos - largada de Fernando No

completem se em 30 de renha e descida no mar;

março -, num monomerer 5 de Junho, largada de

frágil e de pequeno porre, Fernando Noronha e che
camo eram os aviões da gada ao Recife; 8, larga
época, Gago \ Coutinho e da do Recife e chegada à
SacedueaCebrel Ierqevem bete de Todos os ôarnes,
de Lisboa rumo ao Rio 13, largada da baía de
de Janeiro, Duma remerérte Todos os ,saDIOS e chega
emprêsa, elícerçede não da aPorlo Seliruro e Vi·

só ne comperêncle, vente- .ória e dia 17., largada de

de e querer dos dois bra- Vitória e chegada ao Rio
vos marinheiros aviadores, de Janeiro.
como ne potência do mo- Porlugal VIIi, como se

lar e na precisão do sex impõe, comemorar a ele Brasileiros e portugue
ranre de Coutinho. Era a méride da façanha. Para ses, esreräo irmanados no

primeira trevessia aérea do isso foi constituída uma perí.do de 30 de março e

Atlântlco Sul. Comissão Nacional, a que 17 de Junho do correnre

O íunerério do "Lusitâ preside o Almirante ôer- ano, quando serão evoce-

nla" foi o seguinte: 30 de rnenro Rodrigues. dos os grandes feitos do,

março de 1922 largada de ano de 1922. Sobre o

Lisboa e cheguda a Las Na �po.rl�nidade reell "ra .de", um apenrememo

Palmas; 2 de Abril, larga·
zar se �o tnumeres C(;lD;e mostra a modéstia e o

da de Las Palmas e ehe mo�açoes, co� .convtle a
I elevado espírlto de isenção

gada à baía do Geado; 5, enlt�lI.des brestlelres pa�a de Gago Oounnhe, alra

larga da bafa do Gendo e perncíperem das ceremo vés da sua afirmação tan

chegade a,s Vicente; 16, mes, tas vezes repelida:"O �a·

largada de ô, Vicente e Além destas ceremônias cedure 'mesmo sem mim,

chegada à bafa da Praia; estão prevtetes numerosas leria podido realizar eSla

t8, 'largada da bafa' da sessões, conferências e trevesete, 1110 passo que eu,
Praia e chegada

ao, ""l"''''''''
em es..beleet- ..m eie, nunca o conse

do de ,s. Pedro; 11 dt maio, mentes de ensino e de guiria".

A F t d ' F t
Nota à � mpr en sa

.

Hotéis

O O O a O Vinculação Bancária para 1972 autorizado§
Evitar inundações é ou A pessoa física - con- quando da entrega da 'a receber

Ira grande preocupeçêo da ,

,.. tribuinte do lmposto de Declareeão.de Rendimen-
municipalidade. O clichê Renda _ estabelecerá tos, dependendo da von • •

estampa o Inerente em que Bua vínculsção bancária tade do contribuinte. Po- Incentivos
oe operários da Preh:ilu· a partir do momento que derá permanecer víneu-
ra Municipal entregavam' entregar sua declaração I lado à mesma agência
se aos serviços de slerge- de rendimentos referent!!. ou eseolher outra aire-
mente dos valos, por on ao exercício de 197t1 reate da que já tinha c

de se verifica o escoa- (ano-base 1971) a um vinculo. Porém, quanto à
menro do esgolo e das d,os agentes rece,ptores mudança para outra agên·
águlls pluviais. Problema _ eltabelecimentos baD- cia ,bancária, dentro de

de muitas. consequências cários ou 80ciedades de um mesmo exercício, so·
lem·se notado nas iÍreas crédito;' iveBtimento e mente Iilerá permitida no

ondese localizam as cons- financiam!lnto. declarante que tranllferir

truções operárias, como,

I
ESBa informação foi Beu domicilio fiscal para

por exemplo, os bairro» prestada pelo ::Superin outro município. Infor·
de Governador. Jorge La tendente Regional da Re- mau, por outro lado, que
cerda e Vila' Lenzi, onde ceita Federal, explicando o contribuinte não será

qualquer enxurrada leva que a vinculação bancá· onerado pela prestação
os pobres moradorE's ao ria significa que a agên desses Be�viços pelas ar
desespero, porque afogam· cia escolhida pelo con· ganizações participanteB
se práticomenle n<;lS águas tribuinte, 8 partir deste do sistema, nem lhe se·

que se !!cumulam nos ri·
( exercicio, servirá de C8· rá exigido o cumprimen

beirões. Foi pensando no nal de comunicação en to de qualquer formali

Sossego e Iranquilidade tre ele e a Secretaria da dade não prevista em lei,
dessas flageladas papula Receita Federal, para regulamento ou ato ex

ções que a municipalidade efilito de entrega 8 re pressa de autoridade.

enlendeu de proceder a um cepção de todos os do A vinculação bancária,
substancial alargamenlo cumentos referenttls ao continuou o Sr. Hélio
das vills por onde se es· ao Imposto de Renda, Mazzolli, nio desobriga o

gOlam as aguas. Em quasi como notificação, cheque contribuinte de 'informar,
todas as áreas da perife· de restituição, cheque no prazo de 30 dias, ao

ria da cidade levou se a de poupança 157, formu· órgão da Secretaria da

,efeito tão benfaseja provi lário8, manuais explica Receita Federal de seu

dência. E, desde então, tivos etc. Essa vinculação, domicilio, qualquer mu

nio se verificaröm mais frisou Sr. Hélio Mazzolli, dança de seu endereço,
as coslumeiras enchentes. diz respeito Bomente através da Ficha de

quanto à parte Jocumen Atualização (FAC).
tal, ficando o contribuin
te inteiramente à vonta
de' no que conCerne ao

recolhimento do imposto.
Poderá fazê lo em qual
quer agência integrante
lia rede arrecadadora,

Nasceu às 18,10 hs. do allsim como ficará tam
dia 23 do corrente para bém a seu critério a e8
o casal Max (Leonida) colha da entidade auto.
Fiedler Filho, um robus rizada para efetuar as

to menino, no' Hospital e aplicações referentes ao

Maternidade Jaraguá, O incentivo fiscal do De
menino receberá na pia creta lei n.O 157/67,
batismal o nome de Fa
bian. Esta folha. cumpri
menta o menino, os pai!!
e respectivos avós.

Índices comparativos da arrecadação do "ICM" - Jaraguá do ,sül ern

relação a oUlros municfpios do Estado.

1965Município 1967 1968 1969 1970

Jaraguá do ôul

Joinville
31umeDilu
Lages

.

Florianópolis
Bru!que
II1'jaf
Tubarão
Criciúma
Concórdia
.5ão Bento do

100,00
864,5
M5,2
149,2
173,6
174,8
289,2

10000
766,4
590,3
149 �
173,6
160,5

100,00
518,0
6145
262.8
184,4
1588
122,6
,61,3

100,00
753.0
ó19.3
200;4
165,7
1439
113.3
92,2

100,00
637,0
M5,1
237,4
156,8
ieo.e
112.3
122,0
75,3
79.7
75,7

:00,00
665,55
495,56
220.48
148,03
130.31
94,48
118,89
79,92
74,80
69,29

114,1
78,8
103.0
77,5

93,4
82,9.

84,0
82,3Sul

Não dispomos dos dados

Contrlbutçâo Percentual de Jaragl!á do Sul na Arrecadação de lCM

Municfpio 196,5 1967 1968 1969 1970 1971

Jaraguá do ôul
Joinville
Blumeneu
Lages
Florianópolis
ßrusque
Tubarão
Itajaí
Criciúma
Concórdia
São ßento do Sul

1,99%
H\z8%
12,23%
5,23%
3,67%
õJ6%
1,34 "

2,44
"

2,27% .

14.46%
.12.53%
6,39%
3,56%
3,42%
'!..77 ..

2",5
"

171 "

ÚI"
1,72 .,

2.54%
16,92%

'

12.67%
560%
5,76%'
3,31%
502

"

2,40
"

2,03
..

1,90 .'

1,76'"

232%
17,47%
14,37%
4,65%
3,80%
3,34'/0
2,14

"

2,63
"

159
"

':95 "

1,91
"

1,86 .,

1,65
"

5:'���ú����;?m����te�!I��!M ,IFabian
Para Caracas, República Viajou anlern, com des F· dIda Venezuela, as ,sras', tino à Alemanha, ii ,sril Ie erLldia Ersching, eepôsa do' Vva C ii r o I i ne Burow \

expedicionário_ Jorge 'Ers Büchler, devendo realizar
ching e Otlilia Nicolini, visita á sua sobrinha Cilr·
espôsa do sr Mário Nico mem, filha de Teresa e

lini. É que Miriam II Gon Alfredo Vasel. A cegonha
zalo vão estreiar como lambem eSlá rondando a

papilis na vizinha Repú casa de dona C .. rmem e

blica, após re.lizarem as seu espôso, nll velha Eu
SUas bôdas em lerrlS ja rapa.
raguaenses, em JlIneiro de
1971. Como vi»itanles vão
assistir ao grande evenlo,
que deverá repercutir gas

Cumprimenlos desta. fo
lha, com vaIaS de umll

bOI! e proveitosa viagem.

1971

anos ...
cultura, unidades militares,
muníclpíos e coletividades,
em Iod II a Nação.

Finalizando;. citou os

casos e circunslâncias que
não vinculam li pessóa fi
si ca, conlribuinte da im

pos lo de renda, à agência
bancária: os declarantes
residentes em localidades por fim declara�les em

onde não eXiSIl! agência Irânsito, considerados co·

integrante da rede recep mo' Iill os conlribuinles

lora; os que apresenlllrem que eferivarem a enlrega
Declaração de Rendirnen. da docume!!lação fora da
tos for,a do pr'lIzo; as pes- Região Fiscal a que eSli·

soas que apresenlarem de verem jurisdicion4dos. Em
cloração em município nosso caso, oquele que
dlfertnle do de seu domi apresenlar declaração fora
cllio fisc?' ""'-'l'borif�"3fI do Paraná e Santa Cala·
mesma P -' Fiscal; i rIÕâ.

DisI'" ainda que a vin

culação bancária é rena

vável li cada exercício,

Os brasileiros da época
lembram-se das fôrmas

apoteótíca em que os dois
herois eram recebldos pe
1011 lugares por onde pas

savam, percorrendo 4 5%7
milhas em 62 horas e 26
mtnuros de vôo, lendo si
do unhzados 3

.

pequeno.
hidroaviões "f'airey"!

Por s o I i c i I a ç ã o do

DEATUR, a Emprêsa ßre
sileira de Turismo enviou

ao órgao estadual a rela

ção de empreendimentos
hoteleiros de Sanla Cale·
rina, cujos projetos foram

aprovados pela EMBRA
TUR e CNTur, estando
autorizados i'I caplar re

cursos alravés de incen
tivos fiscais. ,são eles:
Holel Inlernacional de
Gravatal ·e HOlel lropirubá,
no sul do ESlado; Bava
ria ::>alace Hotel, de Blu
menllu e HOlel Plaza Ita
perna, localizado no muni

cípio de Camboriú Com
essa indicação, solicitada

pelo DEATUR à Emprêaa
Brasileira de Turismo, os
investidores que o govêr·
no do Engenheiro Colom
bo Machado ,salIes pro·
curi! molivar através de
Ilmpli! campanha promo
ciondl a oplicar recursos

de incentivos fiscais em

nosso ESlado, tom a m

conhecimenlo dos quatro
grandes empreendimenlos
turíslicos devidamenle IIIU

lorizados ii captei los.

"Correio do Povo"
um Jornal

a Serviço do Povo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gumz Irmãos SeA. Berßardo Grubbi S/A Ind. e Com.
. lndúsüra.Comércio· e Agricultura CGCMF 84 429 679/00i

Frutl/er•• e Or".,.,ellt.l. CGC(MF! n.O 84 4liO 6�6/��1 Assembléia Geral Extraordinária
.

Laranjeiras, Peeegueiroa,
Assembléia Geral Ordinária Edital de Convocação

Kakiseiros, Macieiras, Ja' Edital de Convocação
botic!1beiras, etc: R08eir�s .

Pelo presente, fica_m convidados 05 senhoree
Dahlias, 08�lihas,. Oont- acionistas, a comparecerem à Assembléia Geral Or
feras, Palmeiras, eto., etc I dinári� a realizar-se no dia 8 (oiro) de abril do cor-

rente ano, às 9 (nove) horas na sede social em Rio
PEQAM CATÁLOGO Cêrro km 14, nesre muníctpío de JaraguIÍ do 5�1,

ILUSTRADO afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dla:

MUDAS
Emprêsa JornaJistica

"Correio do Povo" Uda.·
_ -1972-
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

1.· - Apresentação, discussão e .provação do
Balnnço Oerel e Conta de Lucros e Perdas do exer

cicio de 1971.
2.° - Eleição do Cqnselho' Fiscal.
li.· - Asaunlos de interêsse Social.

Jara�uá do Sul, 11 de março de 1972
Edeltrsud Bauer Gumz, Dtretora Presidenle

"CDRRflO
.

00 POUO"
Fundaçõo: flrlur Muller - 1919

.
-

Pelo presente edital de convocação, Ião con
vidados os senhores acionistas à reunirem-se em
ASilsmbléia Gerál Extraordinária; que será realt,
zada em nossa séde locial à Rua Presidente Epi.
tácio Pessõa n." 1.207 em Jaraguã do Sul, às I(
(Quatorze) . horas do dia 30 de março de 1972,
para deliberarem sõbre a seguinte Ordem do Dia:

1.. - Alteração dos artigos 13 e 21 dos Es
tatútos Sociais.

2.0 Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.
Janguá do Sul, 06 de março de 1972

.

Waldemar Grubba, Diretor Presidente
CPF 005.720.049

Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial
CPF 005 720 809

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

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

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

- Sr. Waldino MayeJ,
em Curitiba;
- sr. Walter Schütze,

em Corupá.

NOTA1 A(ham�le à disposição dos senhoree
Registro Civil IIcionistlls, no escrirório deste soctedede, ee doeu
Aures Müller Grubba, (' íicial meatos a que se refere :o artigo 99 do decreto-lei
do Regi�tro Civil do r.Dis- n.O 2.627 de 2609-1940. Pelo presente edital de convocaçlio, são ooa-
trito da Comarca de Taraguá A O; R E T O R I A vidados os lenhares acionistas à reunírem-se em

do Sul, Estado de Santa= =================;, Assembléia Geral Ordinária que será ,realizada
Catarina, Brasil. A V I SO em n0888 séde socíal à Rua Presidente Epiticio

Faz Saber que cemparece- Pessôa n.· 1.207, em Jaraguá do Sul, às 15 (quinze)
Srta. Norma Müller. ram no cartório exibindo os

_ horas do dia 30 de março de 1972, para delibera-
.

A 1. - documentos exigidos pela lei O Departamento da Fazenda da Prefeitura
rem sôbre & seguinte, Ordem do Dia: ,Fazem anos .t:J.malIlJa

I
afim de se habilitarem para Municipal dEi Jaraguá do Sul, avisa aos eontrí- 1.. - Exame, discussão e aprovaçio do Ba-

-sra.PaulaMeydelSou. casar-se:
butntes que se encerra a 31 do corrente, o lanço Geral, conta de .Iueroa e perdas, encerrad08

G b 'prazo para o pagamento do primeiro 88mel!re em 31 de dezembro de 1971 e relatório da Dire-za, na uana ara.
Edital n. 7.766 ,de 16/3/72 da TAXA DE LICENÇA PARA RENOVAÇAO torta e parecer do Oonselhe Fiscal do exercíeíoDia 27 Manoel Ademir Santos e DO ALVARÁ. Comunica outroseím, que não de 1971.

- Sr. JOlé Antonio Marilda Teresa SatIer há necessidade da apresentação de qualquer 2.• _ Eleição doa membros do Conselho Fis-
.

documento, c o n f o r m e exigência dos anos,

lIa
ereícío de 197"Bruner, no Paraná; Ele, brasileiro, soltelto, _ ca par o ex s:

S I Ô· antertores. 3.0 - Outros Asauntosne Interesse da sociedade�- ra. rene, esp sa tipógrafo, natural de Ja
do sr, Rufino Jomboski

.. raguá do Sul, domíeílía. Jaraguá do Sul, 09 de março de 1972 A V I S O
Mário Krutzsch, Dir. do Departamento dado e residente à Rua D.

Fazenda Acham se a disposição dos ars, acionistas no
Pedro II, nesta cidade, escritório desta sociedade, 08 dccumentos a quefilho de José Santos 8 Visto: Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

S8 refere o art. 99 do Decreto Lei n.O 2627 de
de Benta Marcelino Bo- em exercício. 26 de setembro de 1940.
sa Santos. =='"

Jaraguá do Sul, 06 de março de 1972
Ela, brasileira, solteira,

�'lhO
de Pedro Corrêa e Blumenau, neste Estalle, Waldemar Grubba, Diretor Presidente

do lar, natural de Jara 'Je Paula Oorrêa. domiciliado e residente, CPF 005 720049
guá do Sul, domiciliad!1

'

Ela, brasileira, sölteira, à Rua' Eugênio Nicolini, Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial
e residente à Rua GUI- o lar natural de Guara- nesta cida.de filbo de OPF 005720 !l09
lherme' Weege, nesta ci . irim' neste Estado, do- Edgar Di"rsehnabel e de
dade, filha de Plácido icili�da e residente à Clara Dierlchnabel. .

Satler e de Natália De� . ua Joinville, nesta cf Ela, brasilÍlira, solteira, Metalúrgica JoãoWiest S.�A�marchi SatIer. (dade, filha de Angelo industriária, natural de

Edital' n. 7.767 de 17/8/72 Bolomini e d.e. Edith Jaraguá do Sul, domici
Hackbart BolomlDl. liada e resideQte à Bar- .

ra do Rio Cêrro, neste Edital de ConvocaçãoEdital n. 7.769 de 20/3/72 distrito, ·fiIha de Plácido DODvidamos os Sra. Acionistas desta Sociedade
Ele, braBileiro, solteiro, Heins Thomsen e Satler. e de Natalia De· a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária,

operário, natural de Ja- Maria Claricl3 Moretti marchl SatIer. à realizar se no dia 28 de abril do corrente ano
raguá do Sul, domicilia Ele, braBileiro, 'solteiro,. . às 1.( horas na Séde Social, a Rua Preso Epitáciodo e rtlsideote à Rua Jo· j,ndultriário, natural 'de Edital n. 7.771 de 20/3/72 Pessoa, 2:lfs8, 8 fim de déliberarem ,ôbre a seguin.sé Emmendoerfer, nesta Il:Hrador, neBte Estado, Jorge Lorival Meier e te Ordem do. Dia: .

cidade, filho de Domin domiciliado e residente, Neusa Piccinini a)Discusilão e aprovação do balanço geral,
gos Vieira e de PauHna em Francisco de Paula, Ele, brasileiro, solteiro, relatório da diretoria e demais documentos ro fe-
Bortolini Vieira. neste distrito, filho de auxiliar de escritório, rentes o exercicio de 1971;

.

Ela, brasileira, solteira, Leopoldo Thomleo e de natural de Schroeder, b)Eleição do NOva (onselho Fiscal e fixacio
do lar, natural de Jara· ·Edith. Tomsen. neste Estado, domiciliado dos ileus honorários;

.

guá do Sul, domiciliada
Ela, ,brasileira, solteira, e reilid�nte à Rua Jorge c)Outr08 assuntos de interêsse BociaI.

e residente em Garibal
modelista, natural de Co Czerniewcz, ne8ta cidade, A Diretoril\.di, neBte distrito'i�lha �e rupá, nellte Estado �omt filho de Jorge M"ier ePedro Kazarows I" e
ciliada e residente em de Verginia de SouzaPierina BagatGlli Kaza·
Joinville, nelte Estado, Meier.rowski.
filha de Arlindo Moretti Ela, brasileira, solteira,
e de Olga Zanela Moret- auxiliar de escritório,
ti. natural de Jaraguá do

Sul, domioiliada e resi
Edital' n. 7.770 de 20/3/72 dente à R u a J o r g e

Valdt>mar Dierschn8bel e Czeniewicz, Ilesta ci<la

Carmen Inês Sader. de, filha d" Arcangelo
. Piocinini e dI! Lavina

Eh�, brasileiro, solteiro, Pereira Ficcinini.
'

mecânico, n a t u r a 1 de ,

Fazem anos hoje
- Sr. João Claudio

Braga;
Ir. Irineu Bornhau-

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Aniversários

sen;

Dia 28
- Sr. José Finta, em

Garibaldi;
- sra. Edla, espôsa do

sr, Rolando Schulz, nesta.

Dia 29
- Jovem Donato Sei

deI, em Corupá.
Dia 90
- Sr. Luiz Gonzaga

Airoso.

Dia 31
GGCMF 84 430 768/001

Waldemar Vieira e

Helena Kazarowski

Vende�se
Terreno

Edital n. 7 768 de 20/3/72
Silvio Corr6& e

Hilda BoÍomini
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de.Gal
par, neste Estado, domi
ciliado " residente à Rua
Joinville, nesta cidade,

.

Aos aniverBariall.tes
os cumprimentos .do
!Jorreio do Povo.

SÓC 10
VENDE

Aviso-Acham'ile à disposição dos Srll, Acionis·
tas, na Béde da emprêsa, os documentos' relativos
ao Art. 99 do Decr. Lei 2627, d" 26/setembi'0/1940.'Situado 9 k•. do centro

de' Corupá, na Eatrada
Nova Corupá à SAo Ben
to, tendo 10 a 12.000 mll.
altitude cerca' 800 m�tros
própria para construção
de. casa de veraneio.

Informaoões com o Sr.
Kurt Hillbrecht, Caixa
POltal, 7 Corupá.

1.1III!!!::=.==�"•••�==!1!!==�•••"II!!!!=,=I'J.:=::!�,!
E para .que chegue ao co

B =--.Y..-.:: 21 =--.,....-..: nhecimento de todos mandel
pa<sar o pFesente edital que
será publicado pela impre.nsa
e em cartório onde será
,tixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im
pedim ;nto acuse-o para os

fios legais.
.

.

AUREA MÜLLER GRUSBA
Oficial

KOHLBACH S.Ae
Indústria de �áquinas Elétricas

CGCMF 84 !35 OP7/001
Assembléia Geral Ordinária

,

C.Plnha de EdICqiD
Civlel

Ba�d���le:m�nl�an�� �-;:.::�
do Hino Nacional são

J II IIobrigalórios, uma vez ADVOGA.DO
por semilBII, em todol
os estabelecimentos
de QUillquer gi'íÍu de Esoritório ao lado da Prefeitura

ensino,. públicos

o_u�ARAGUÁDO SUL
pllrliculares.

���������

. São convidados os senhoreR acionistas desta
sociedade para !le reunirem em Assembléia Geral
Ordinária a realizar se no dia 14 de abril de 1972,
às 10,00 horal com a seguinte ORDEM DO DIA.

10 - DisCUBlão e aprovação do relatório da
diretoria, balanço geral, demon8traçio da conta
de lucros e perdas, parecer d.o Oonlelho. Fiscal
e demais atos referentes 80 exercício encerrado
em 31 de dezembro de 1971.

2° - Hleiçio da Diretoria
3· - Eleição do Conselho Fiscal

.

4.· - Assuntoll Diversus de interesse 10cial.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de março de 1972
Heinz Rodolfo Kohlbach, Diretor Presidente

sua participação em Emprêsll gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa
ção financeira.
Situado no centro, em privilegiado ponto
comercial.
Possibilidade de expànsão ilimitada.

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

Informações: JARAGUÁ DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal �8
" )arauud �I Sul .

Estamos em Ritmo de Fraternidade

G. E. E.H. Comunica Conselho Indícc
. Comissão 'Executiva

Senhor, fazei de mim um in8trum�nto da voasa l Damos conhecimento que autorizados pelo
Paz:

.

Conselho Deliberativo da PROEB - Fundação
Onde há ódio que eil leve o amor. Promotora de Exposições de Blumenau, indicamos
Onde há ofensa que eu'leve o perdão. ao mesmo, os nomes para Integrar- & Comis'sio

O Prefeito, Mnnicipal de Jaroll'llá do "Sill, Es- Onde bá discórdia que eu leve a união, Executiva que deverá org�nizar e re.slizar a VII.".

tado de Santa Catarina, em exercioio, no IlSO de Onde há �úvida que eil leve a fé.
.

I
FAMOSC... Feira de Amostra de Santa Catarina;

luas atribllições e na confotmidade do di8po�t& no londe
há erro qua eu leve a verdade. . no Parque Permanente de Expolllições de Blume-

art 15.0 do Decreto nO 178/69, de J 5 ds julho de Onde há desespêro que eu lave a esperança. nau, no periodo de 1.0 a 11 de setembro próximo
1969, . RESOLVE: . Onde há tristeza que eil leve a alegria. vindouro.

Aprovar, tabela de preçOR de corridae de auto Onde há tre.'3s que eu leve a IIl.z. Ê a seguinte a nOIllS& indicação:
móVeis de aluguel, .do ponto de estacionamento si- Mestre, fazei que eil procure mars consolar do que

to. à A,enida Marechal Deodoro da Fonseca, nesta s�r consolado. compreender do que Ber compreen· Presidente: '- Henrique Reis Bergan
,

cidade, em suas diveraaa direoõss urbana e subur- dido, amar �o que ser amildo.. Vice-Presidente: - logo Hering
bana, devendo, em cada .eiculo, ser afixada as ei- Porquanto, e dando q_lle. se recebe; e perdoando 1.. Secretário: - Alfredo Zinkhahn
tadas tabelas em local visÍVel no interior do meso qus ae e perdoada e e morrendo que se vive para 2.0 Secretário: - Alfonsodos Santcs''I'helss

a vida Eterna. 1. Tesoureiro: - Rolando Missf6ldt
(Oração de S. Francisco de Assis) 2.0 'I'esoureíro: .

- Haro Teske.

P O R T A R I A n. 05

mo.
Registre-se e Oomunique se.

Jaraguâ do Sol. 20 de ma- ço de 1972
Eugênio Strebs, Prefeito Municipal, em exeroício Nosso Texlo

CERTIFIQUE-SE (Antiga Oficina Kohn)

São convidados os senhoree acionistas desta
sociedade, para a essembléta geral ordinária a reali
zar-se no dia 29 de abril de 1972, às 9 horas, nl!

sede social, na Avenida Mal. Deodoro di Fonseca,
657, em Jaraguá do Sul, para deliberarem sôbre II

seguinte, Ordem do Dia:
1 - Exame, discussão e aprovação do r�laló

.( rio da direloria, demonstração äe conta· de "Lucros
& Perdas", balanço geral e parecer do Conselho Fis
cal, referenles ao exercfcio sociel de 1971;

2 - Eleição do Conselho Fiscal' e fixação das
respectivas remunerações;

3 - Ratificação de permlnência do cargo de
Gerente Adminislrativo;

" - Outros assuntos de interêsse di sociedade.
Jaraguá do Sul, 14 de março de 1972
ViClor Bernardes Emendörfer, Dir.· Presidente

CDF. 009 967039

Segundo é do conhecimento dOR nO!!908 lei
teres, o presidente indicado, dr. Heuríque Rllie
Bergan, atual gerente do Banco do Brasil S.A.,
em Blumenau, foi anteriormente gerente do tradi
cional estebeleclmento em nossa cidade, onde
tambe.m foi o presidente do Rotary Club, motivos
porque honra-nos sobremaneira noticiar o fáto.
Ao dr. Henrique Reis Bergan e sua dinimica
squlpe, 08 n0880S cumprimentos com vOt08 de su
cesso.

PORTARIA n 06

O Prefeito Municipal de Jaraguá do iul, Es
tado de Santa Catarina. em exercício, no U80 de
suas atribuições, RESOLVE:

'Donceder, 40 (quarenta) dias de licença para
tratamento de saúde, a Garmelinda F�ancescki.
ocupante do cargo de professora, lotada Da Escola
General Osorio de Ribeirão Grande do Norte, de
acordo com 08 artigos 125 e 135, ambos da lei n.O
.425, de 16 de fevereiro de 1970, Estatuto dos Fuo
cionârios Públicos Civis do Estado de Santa Cata
rina, adotado nesta municipalidade, a contar de 1.0
do mês em CUfSO.

Jaraguá do Sul, 22 de março de 1972
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício

Descubra a Felicidade de Servir
Aqui e agnra. Participe da Campanha da Eraternl
dade.
Faça alguma coisa pelos outros, de acôrdo com

SUBS pesaíbtlidades e es talentos que Deus lhe con
cedeu Ninguém é tão rico que Dão tenha nada 8

receber e ninguém é. tão pobre que não tenha algo
para du. Fraternidade é isto: cad. um n. SUl, fazen·
do o que pode, no esfôrço comum para o asaneo
comum. Ne�tll quaresma. entre na Oampanhe da
Fraternidade Descu�l. a f.elicidade de Servir I Oeas e à IhUIIBnldade.

. Grêmio Estudantil Elpídio Barbosa
Colégio Dlvíaa Providência

�----------------------------------------

Represen tação
Elemento residente em OURITIBA,

registrado no OORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela

I
OAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

L Caixa Postal, 1398 ICURITIBA - PARANÁ

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Antôuic Pereira. requer licença para construir

uma casa residencial de madeira, José Holler, re

quer licença para construir um puehado de madei
ra-ues fundoa de sua casa resldencial, Hslmuth
NiemanD, requer licença para construir 'uma casa

residencial de madeira, Q' Delícia Lanches Ltds.,
requer .istoria e habite-es, Falix Alexandre Julião,
nquer.I1cença pua. construir uma casa residencial,
Iods. de Máquinas Kreis Ltda, requer licença pára
construir um lalpão pl sua Industria, Geraldo Papp,
requer vistoria e habita-se, 'Harry Franke, requer
vistoria e hablte-se.

Dr. Fraacísee ABtoai., Píccíeae
.

l!l1l � .D 1[ Co - C_lIiIt.l!l1l. ::t. 'r

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

Oirurgia e Oltu.ea de Adulto. II Crianças
a
Partos _ Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· OORUPÁ �

Residência: Dr. ·Nereu Ramos, 411 liCU_UPA S.....NTA CATARINA I_---'
-; .......__ .. .�'-

Irmãos Emmendörfer S. A.
Comércio e lmpertaçãn

.

Assembléia Geral Ordinária
C,O N V O C A ç A O

Pinturas Jaraguá Ltda.

Angelo Rabock e Sua .Espos8, reqaer por cer
tidão sios requerentes são ou não 'de"edorell "Oll
relação à impostos, Geriaco Spézia. requer uma oer

tillão de coustruQão tia propriedade adquirida de
Primo Chiodini e outros, Paulino. Pedroui, requer
uma certidão de construQão, Walter B"rtel, reqller
um. certidão de construção, Alda Pulga Gonzaga.
requer uma certidão negativa, Imobiliaria Marwo
Ltda, requer um. cercidão de que 8 mesma é ou 1..- --. ___=

não de'edora a Fazenda Municipal, Marquar,dt S.A.
Ind. de Malhas; requer por certidão se a firma é ou

não de'edora a Fazenda Municipal, Arduino Crie
tefolini. requer por certidão si é ou não o reque
reDle devedor a Fazenda'Municipal, Abilio Olindio
Daniel e 8118 EspolII: requer' por certidão si os re

querentes ião· ou não devedores e Fazenda Mllni·
nicipal, Jacó SabeI, requer uma oertidão de cons

trução, Danila Balsaneili, requer por certidão si o

requerente é oU,não devedor em relaQão"à impos
t08, Emilio Wehrmeister, requer por. certidão si o

requerente é ou não devedor em relação a impos
tOB e ou taxas, St8nislau llhjcher, requer por cer· Quiliano Franzner, requ�r licsnQ8 para cons·

tidão S8 sua firma é ou não devedOra a Fazenda truir om mao80léo, Amondia Horn, requer licença
MuniCipal, Maria Ursula oe Caslro, requer uma cer· pára construir um mausoléo, Antônio Bianchini Xa'
tidão em nome de Maria Ursula Brückheimer dos fier, requer licença para constrllir um mausoléo.
anos em que a mesma pagou impostoa, Reinoldo Jaraguá do Sul, 13 de março de 1972

1C� Jmwm'� m, : � , .•.: ,..".m , ' \" ' i : , ,,;

�I,. �OlhOS,. Ouvidos" Nariz e Garganta' .�:. ln s t rum e nt o s de
8 B Em Geral, especialmente

I. Dr. Moacir Cant,er I ö���E�'��}]iiii�s
a g Instrumentos para Orquestras. Bandas e

fi· B Conjuntos
_

Modemos:

��:. Consultas no Hospital· '�São José" 1:.J1 �:���:'s�i�foe:é�a���:::tso:e!a��:ia:�:t;A��n:�:
- pletas, Pandeiros, Chocalhos, MaracDs e Afuchês,

Métodos, Cordas e Palhetas.

� tôdas têrc;as e quintas-feiras pela �1 Enfim, tudo que fôr do ramo, V. S. encontra pllf8 pronla entrega na·

I :1 Expedição "LYRA'''· Musical de Paulo Kobs

ll.::i manhã das 7,30 às 12
.

horas ::.'1 Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

fi 1 São Benlo do Sul Sélnta Catarina

.��...�:�� .. ;rv��:'� ..... �.....��� ...�, .....�;�,.�
..,�· .. ·�·�.. '�""��C"·"·'X �-------------------------------;------_.----------------------.;

Pinturas de Letra�. Painéis.
Faixas e Placas

Mudou lIe para a

Rua JQr�e Czerniewicz".497

Rüdiger, reqller por-certidão si .oa requerentes são
d,e'edores a Fazenda Muuicipal, Inds. Calçados
Gosch Irmãos 8.A., requer uma certidão negativa.

_ CONCEDA-SE
An·tônio Leonsrdo Klein, requer Alvará de

Licença, ó Grupo Folclórico Bumba MilU Boi, requer
Altará de Licença, Ind. de Calçados Jaraguá Ltda.,
requer estabdlecer-se com uma Ind. de Càlçados,
Chinelos, Sandãlias e Artefatos de couro em geraL

DEFERIDO

A V I � O
Em cumprimento 110 disposto. no i!lrt. 99 do De

creto-Lei n.O 2627, de 26 de seterr:bro de 1940; co
municamos que encontram.-se à disPQs.ição dos ac-,
nbores acionistas, .na sede social, nil Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, öá7. em .Jerllguá do Sul, os
documentos das Letras A, B e C, do mencionad6
a�9�

.

Jaraguá-ao Sul, 14 de março de 1972
Victor Bernardes Emendõrfer, Dir. Presidente

CPF. 009957 039

Música
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JAIME

Juventus joga amanhã
o Gremio Esportivo Juventus, Campeão da

la. Taça dos Municípios, volta a jogar na tarde
de amanhã no Estádio João MarcaUo, enfrentandona oportunidade o OURO VERDE de Rio do Rui,partida esta que será realizada em caráter amis
toso.O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta-

O quadro ríosulense possuí em seu plant.1do �e Santa Catarina, em exercício, no uso de SUIIS atri
excelentes jogadores, tem uma equipe bem arruobutções. D E C R E T A:
d' á ld d f t

Nllta data comemoramos o 10,· aníversärto Art. 1 o) _. Fica desdobrado no corrente ano, a mj a e, por certat VIr IJ �ossaf CI ba I e en reDdardo Lions Clube da progressista Cidade Vizinha. contar' de 1.0 de março, o curso da Escola Isolada o uventus e mos rar um OID ute o ao torce orJaragul. do Sul, que tem tido um desenvolvimento "'rich Blasfeld, de Ribeirão Águas Claras. [araguaense que comparecer ao Estádio J.oão Mar·L

catto na tarde de amanhã.innuatrial tão grande n08 último. cinco anos, con Arl. 2 o) - A despesa com o desdobramentota com um Clubs de Leões que é orgulho do Dis- constante do art, 1.0 correrá por conta da dotação Caxias x Américatrilo. Eficiente, empreendedor, cesso, o Lions ore- 3.1.1.1-02/68, do orçamento vigente. O oláSSI"CO [oínvíllensebe jaraguaense 'é uma das melhores e mais autên-
.

Arl. 3.0) _ Este decreto entrllfá em vigor netieas afirmações lia leonlsmc em nosso Paí •. De dare de sua publicação, revog'adas aa disposições O torcedor joinvillense terá oportunidade deuma oidade esquecida pelos poderes públicos, prtn- em contrário.
na tarde de amanhã reviver o maior clássico daoipalment. pelo Gcvêrno do Estado (padece-se da Palácio da PrefeiturA Muni�ipal de JaraguéÍ do cidade.falta de estradas, oomunieaçõea e possui uma rede Sul, 23 de março de 1972 Caxias e América estarão maís ums vez frenode ensino deficiente), o nono afilhado é um Olube Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercícío te a frente. sendo aesím é grande a expeotativaque ..em lutando para despertar no espírito' do ja- Nesta Diretoria de Expediente, Educação e das duas torcidas, acredítenao cada qual Da vitóriaraguaense a luta pelas raitindioações justas e neesa- ASl!ietência Social, foi registrado e publicado o pre de sua equipe.

'

sirin, afim de que aquele que é um dos dez mu senre Decreto, aos 23 dias do mês de março de 1972 O jogo será válido pela 4a. rodada do Esta-nicípioe que mais arrecadam tenha a justa retri- João Mathias Verbtnenn, Diretor dual e, será por certo um d08 mais eletrizantesbuíção ao montante de tributos com' que honesta e
clássicos dos últimoa tempos, levando-se em coacriteriolament. contribui para OB cofres estaduats. DECRETO N. o 236 aíderação a

.

rivalidade existente entre as duasNão há quem negue a posição de liderança
equipes ti, em se tratando dos dois pontos quedo Lions Clube de Jar8guá do Sul no ohamamento O Pref'!ito Municipal de Jaraguá do Sul. Es
estarão em jogo.cívico-altruísta a que se rei,indique por aquela Oi- tado de Santa Catarina, em exercício, DO uso de

dade. Não há quem desconheça as múltiplu cam- suae atribuições, D B C R E TA:
'

Avaí x Figueirensepan�as comunitlrias de Irand� relevância desen-
Art. 1.0) _ Fica desdobrado RO corrente ano, O· clássico florianopolitano.oltldas por nosso Olube aparlrl�hado: .. a contar d. L. de março, O curso da Escola Iso-

,. Parabéns, Ja�agUl .do Sul. Parabéns Líons
lada Pe. Alberto Jaeobs, de Ilha dos Monos. O público esportivo de Florianópolis vai VirClube Jaragu�ense ..Continue lutando por uma Ja

Art. 20) _ A despesa com o desdobramento em ação Avai e Fígueírenee Dum clássico trepíraguá melhor. Com Isto �anhaD1�s todos n6s que n08. eonetaete do art. 1.0. correrá por conta da dotação dante tl que por certo terá um transcorrer dOBagrupamos Bob a bandeira .do Ideal SERVIR!
3.1.1.1-0l!/68. do orçamento vigente. mais movimentados.A tcdos OI! compsnhelr.ol de Jaragoi do Sul, Art. 3.0) _ Este decreto entrará em t;igor na O encontro será disputado amenhã Ia tardla Dalila mensagem d� confíanea em seu traba�h? data de lua publicação revogadas as dísposíções no Estádio Adolfo KODder e é válido pela 4a. rooAos que. desde o seu mgr�sso nas ho.t�8 leonísn

fm
contrário.' dada do Certame Estadual Oatarínense.oa. lIe tem devotado a eisa eausa maraetlhosa qlle

O d ""

drepresenta a própria compreensão fraterna e per- Palácio da Prefeitura MUDicipal de Jaraguá SemalS logos Omanente bos-eontade mundiais, OB agradecimentos 10 Sul, 23 de março de 1972. 'certame estadualdo Clube padrinho: Lions Clube Join.ille-Csntro. Eugênio Sirebe, Prafeito Municipal, em exercícioVamos 'continuar analilendo nosso Clube to
,
... Completando a 48. 'rI)dads do Certame Estadualdos 08 diu, é a forma maia humilde, embora indi

. Nest� Dlre!orla �a ExpedIente, Edu�açl!.o e CatariDenss �Iltarão jogandoreta, de nOI retlmperarmos e de no. reencontrar ASlnstêDcla SOCIal, fOI regl�trado � pubhcado o em Criciuma - Próspera x Internacional;mOB com o que de melhor desejamos para a .co presente Decreto, aal 23 dIas do mes de março em Tubarão - HercHio Luz x Juventus; emunidade em que vivemos, aprimoramos nOS80 .,a- de 1972.
... .

em Blumenau - Palmeiras x Paisandú.drio e a nossa eatirpe moral, inteleotual e espiri João Math!a8 Verbmenn, Duetor
......

_�� ,

Assim podlremoB senir melhor, ssrvir bem,
servir sempre, e II que mHi.s 1l0demOB almejar, se
já nos disle Gandhi que "É SERVINDO QUE SE
ALCANÇA A DEUS".

.

Parabéns Jaragui do Sul

�umat��1
Décimo Aniversário de' Fundação
Homenagem do Lions Joinville-Norte

Estado de· Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
..Jaraguá do Sul

DECRETO N· 235

Correio do' Povo
nos EsportesN.O 2.676 '!-=======�������������������������������

CORREIO DO POVO'
ANO Lili - lARAOUA' DO SUL (sAifrA CATARINA) S'BADO, 2!i ne MAIIÇO DB 1972

Rotary comemorou

Clube Atlético Baependí
Atra.vés ateDciosa cor- de juiz DO ano de 1966,Pelo presente, Da forma do artigo 38. letra I, resp!lDdêocia, tomamos' Da cidade de Araranguá.dos estatut08 sociais, vimos convocar o "Conselho conhecimento que no dia. O dr. Alcides dos SantosDeliberativo do Clube Atlético Baependi", para 10 do corrente, assumiu Aguiar, é casado comuma Assembléia Geral Ordinária a ter lugar no o cargo' de Juiz de Di- L o u r de fl Maria. AllelO Rotary Club de Guara.! titular da !ia. Delegacia do dia 29 de março' de 1972, às 20,00 horas, na sede reito da Oomarca de Aguiar e tem " filhosmirim, oa ultima !ia. feira;! Serviço Militar, sediado do Clupe, para tratar da seguinte "Ordem do Dia"; Jaraguá do Sul, o sr. dr. menores e procede daesteve reunidos 'estivamen-I em nossa cidade, sendo 1.0) - Aprovação das contas;

, A I c i d e ii do 8 S a D tos Comarca de CuritibaDo •.te. Na oportunidade, as cumprimentado pelo de- 2 O) - Á;ssuntos diversos, de interesse da So- Aguiar, substituindo o dr,dependencias do H o t e I senvolvimen:o do assunto. �18dade. Milton Cunha, que foi Apresentamos ao dr.Butbchardt, foram recebi- Em seguida foi dada a
.. (\utrossl�. esclarece·se que, Da f�r.ma ,do per· promovido para inAtância A I c i des d. 8 S a DtO 8das as lIU10ridades convi· palavra ao Oep ESladual mltJdo DO artIgo 40 dos t!1l.tatutos SOCIaIS, na fa-�ta superior. O ilustre magis- Aguiar e ,sua familia osdadas, compdrec'endo, Octacilio Pedro Ramos, de QUORUM regular, realIzar-se-a 8 AssembléIa, trado formou S8 em di nossos cumprimentai,egualmente, companheiros que relatou aos presenl8. meia .hora após com o .numero minimo de oito con- reito pela Faculdade de com os votos de umado R.C. de Jaraguá do Sul. ilS luas atividades de par- seIhsIros. Direito de Florianópolis agradánl estadia lritrllConvidado para falar sô lamentar na reiião que Jaraguá do Sul, 08 de março de 1972.

e iniciou a sua carreira nós.bte o dia 31 de março, representll na Assembléia. Alfredo Leithold, PresideDte

�����--.e---.cJ��
falou o Ten. Josf floahia, Legislativa. RODald Köntopp, Secretário

r��������---.cJ����-.-, r ���!!��._§��'�
f B l Ruto .Renovadora.ltda. � J �!d��J'�;�;l·:::·!·;,::·:: do Rio d.
� � } Processamentos perante quaisquer Mi.5l { , nistérioB, Autarquias e Repartições PúbUcas� � �

em geral.5' VOOÊ vai pintar a sua casa? Certo, porém não se esqueça que {

f
Escritório CeDtral:� com uma pintura, sua casa terá aspecto muito mais bonito' e ao mesmo � Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 3(,)3, tempo muito mais durável.

� {(Fone: 62-1894)� Pintura bOIiita e durável consegue-se com tintas LUXFORDE, � Z C - 39 .)' as melhores tintas do BRASIL.

{�iRio de Janeiro.

�
)

Vendemos as tintas LUXFORDE com exclusividade �. Eetado da GUANABARA.� para { .... o-. .....���� esta praça.
�, Vendemos também o super-especial verniz WANDA "o verniz { Certificado Extraviado� que é um espelho". �

! i Eu, Higon Malhis, brasileiro, casado. itlOlorisla,.V I S I TE· NOS
residente e domicilmdo nesla c!dllde de JdraguiÍ do
Sul, neSle Estado. declaro para os devldos fIOS que)1 ,Rua Jorge Czerniewicz, '397 - Fone: 2056 {foi eXlraviado o certificado do caminhão Ford F-600,� � ano 1960 clIpacidade de 6 !iDO kg, Placa - BS.

L
(2)

.

(no antigo campo do B�epe�di) � 0303, Cor verde marfim.
WGA - Jaraguá do Sul, 22 de março de 1972

��"'_""'_"���"'_"�������""""�""_IÕ) HIGON M,\THIS

1\ EDITAL D�J OONVOOAÇÃO

Novo Juiz .

assume Comarca
de Jaraguá do Sul
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