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-H E C E I T A FEDERAL: Gonzalo Paz Ersching
Para os brasileiros, esre

nascimento é Venezuelsno.
Semanas arrez noticiamos
a viagem de brasileiros à
vizinha República da Ve·
zuela. Foram, visitaram e

voheram encsnrados com

es n o s s o s irmãos sul
americanos•.Embora mo

rando no extremo norte .da
America do Sul. "Sus pe
dres", assim diz o comu

nicado, são Gonzalo Paz
Pérez y Miriam Ersching
de Paz, e o menino brast
Ielro-venezueleno, ou mais
venezuelano do que brasi
leiro, chamado de Gonzalo
p.,z Ersctling, nasceu no

dia 1.0 de abril de 1972,
batízedo no dia 7 do mes

mo mês ·"en le Iglesia N

S. de Lourdes en Caracas".
Diz ii participação que
"los padrinhos son: Julio
Vibrtn y Otilia Nicolini."
·É a perfeire írrnenaçêo dos
POV9S sul emer+cenos que,
encurtando a dísrêncte,
fazem com que os homens
se integrem cada vez mets,
formando um bloco mo

nolítico da furura geração
que algum dia começou
numa longtnqua Espanha
e numa super colorida e

sonora Hungrts Felicita·
mos com multe emoção
os novos papais e tlVÓS

que tem raizes muito pro
fundas em nosso meio.
Nuestro seluro ai Gonza
lo Paz Ersching, y eue

pepäs,

·Voce quer ir
Portugal?a

A Asseseorte de Relaçöes Pública. da Delegecíe
da Receita Federal em Iotnvílle expediu "Boletim In
formativo" com os segulnres esclarecimentos:

Desconto foi de 4% em março
Durente o mês de março o desconto foi de 4%

(quatro por cento) para aqueles que efetuaram o pa

gamento do irnpôsto "no ato" da entrega da declara
çäo, conforme aviso da ôupertntendêncta Regional
da Receita Federal.

Esclarece o mesmo órgão que o referido des
conto é enlícevel às Peseces Físicas - contribuintes
do Irnpôsto de Renda - e é calculado söhre o im.

aôsto líquido a pagar (ilem 79 do Blóco 7 do tormu
Iér.o).

Pessoas desobrigadas da
declaração ,

As pessoas desobrtgades di! apresentação da
"declaração de rendimentos", .mas que necessitarem

inscre_ver.se no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
deverão preencher stmpleernente a Declereçêo de
Informações, cujas instruções estão 110 verso do' pró
prio formulário,

Prazos: 30 de abril e 31 de maio
_

As Pessolls fisicas com lrnpôsto a pagar po
derao fazer a entrega de suas declarações até 30 de
abril e as que estíverern Isentas do pegemento do
tributo terão prazo até öl de maio.

Dedução na Cédula '.'D"
As Pessoas Fisicei5, qllp '11!lTl> rendímentos elas

sificados ntl Cédula "D". Rodefiiio dedinir, sem fie'
cessidade de comprovação. 20% do rendimento bruto
da cédula ·durante o exercício financeiro de 1972
ano base de 197), segundo portaria do Minisrro' d�
fazenJ�.

.

Determina, ainda, essll Portaria que, além do
limite de 20% do rendimento bruto, as deduções de
verão ser comprovadtls e discriminadas as despesas
reilltzadas no blóco próprio do formulário.

Caso as deduçé?es ultrapassem o limite de 40%
do rendlmenlo bruto, O contribuinte deverá demans
trllr a veröcidade dos rendimentos e das despesas
em "livro caixlI" regislrado nas repartições da Recei
ta Federal de SUd jurisdição.

Restituição de Impostos
.

A Receill! Ft'deral restituiu em 1971 por reque
rlmenlo de 852 conlribuintes ue Sanll! Clltarina e do

Da.raná a importância de Cr$ 14.474589,00, e, aula

maflcllmeiJte, sem requerimenlo, ii imporlâncill de Cr$
<1.394.185,00, proveniente dos excessos de arrecadll

ção dos impostos federais.

. Ativado por uma pra
são exercida no aro do

volante, -o transmissor
emite um sinal que 108

rá como um bip bip no

alto-falante do carro vi
zinho.

.

Este sistema po d e r A,
eventualmete, s e r em

pregado por tr" n s naB

pallsagens de nível.
Policia. bQmbeiroB e

Superando este incon ambulâncias serão, tam
V8oiente, as D i v. i s Õ e s bem, bastante beneficill
POOtiac It Deloo, da Ge dos pelo que já se está
Deral Motors, desenTol- denominando "buzina do fu··
Veram um transmisor·re. turo", qUtl.contribuirá 11m

;eptor para SUb8ti.tuir, em I muito na solução do pro·
uturo próximo. a buzina blema da "

p {I 1 u i ç i o
convencional. Ion o r a".

o eODforto oferecido
pelo8 automóveis moder.
DOI . ar condicionado
rádio II toca fitas elte'
!eolônicos, . te n dem a
180lar omotorista do muo
do exterior, impl!dindo °
de ouvir as buzinas dos

c�rro8 vizinhos, pois lra
Lgam com os vidros fe
chadoR.

NOIVADO

1 - O Centro de Tu no Centro de Turismo de

rismo de Portugal no Bra Portugal no Brasil, Rua

stl, no propósito de asso- Sente Luzia, 827, Rio de

crer se às comemorações Jdneiro/üB, ou ne sua De

da sesqutcentenérto da legação de São Paulo -

Independência . Brasileira, Draçs D. Iosé Gaspar,
escolheu esre ano, relatl- 106 - Gilleria Metrópole
vamenre ao coneurso de lola 21.

sua íntctetíve "Você quer 3 - Os trabalhos apre

ir a Portugal?", o lema sentados serão julgados
"D Pedro I do Brasil - por um júri presldtdo pe

IV de Portugal", lo Diretor do Centro de

,2 - Este concurso, Turismo de Portugal no

destínedo a estudantes de Brasil, ou seu represenran

ernbos os sexos, ebran te, e outras enudedes a

gerá o Distrito Federal. e designar oportunamente.

os Estados de Mato Gros. 4 - O resultado da de-

80, Goíes, Espírito Santo, cisão do júri seré procla
RiQ de Janeiro, Guanaba mado eté o die 15 de Ju
ra, Minas Gerais, Silo PilU nho "de 1972 (não cebendo

lo, Paraná, Santa calari-I recursos quanto às suas

ne e Rio Grande do Sul decisões) e os premredos
e terá um período de du- deverão conrectsr, trnpre

ração de 60 aias, a co- rerívelrnente, eré ao díe 25

meçer em 1 de Abril de daquele, mês, com o Cen-

1972 e com término no Ira de Turismo de Portu

dia 30 do mês .segutnre géll no Brasil, ou sua De

(Moia). dare em que os legação em S, Paulo, sob
concorrentes deverão en- pena de ser canceladas as

Iregar os seus trebslhos suas viagens prêmios.

Ne dill 2 do correnre, Marcos Lucht, o noivo,

�ontratbrdm casamento os filho de Fritz (Alzira) Lucht,
Jovens Margot Raduenz e neturel de loeçebe, resige
Marcos Lucht. A noiva, atualmente em Pôrto Ai�
competente funcionária das gre, onde exerce as funções
Indústrias Reunidas Iara de Engenheiro Químico-da
gUll S.A, é filhe do casal lncobresa lndustrtel e Co

Hartwig (Lili\') DlHluenz e mer.ci"al Brasileira S:A. -

i�:d�Oa���sstljar�;i�á,�:;:� : a)���e�;:��;��:so�s���"+,
5impillia e 4a. colocada primenlos, extensivos aos

no certame de belesa em respectivos pais:
Sllnta Calarina.

o Com�rcio' {e as Contribuições·
para o SESC· e o SENAC

Atenção Caçadores!
Fpolis, li nova /"Gui�

de Recolhimento de con

tribuiçÕes do INPS, em

vigor 8 partir desle mês,
modificH sensi9€lmente o

preenchimento e lorns-se

mais, raaional quanto à

apuração da 8ua própria
receita e da destinada a

"Terceiros".
A revelação é do Pre

sidente dos Conselhos

R"gionais do SESC e do

SENAC. Sr: H8roldo 800-

rs.s Gisvam, eeclareoenoo

que o déoimo primeiro
algarismo, que c.arecteri
za a atividade empre8a

rial, ser· á confil'mad o

através dos "Códigos de
Processamento" que. no

caso do Comércio, soma

rão, i n v a d a v e I me n t e,
00831, spndo 00256-SENAC
e 00512-SE8C.
O Presidente da Fede

ração· do Coméroio do

Estado de Santa Catui
na, a quem competI' pre
sidir também o :::lE8C e

o SENAC, está �olicitan
do à class8 empresarial
sujeita ã contribuição de

28'/0' o fiel cumprimento
das instruções do INPS,
ao mesmo tempo em· que
chamou especial atenção
para o CÓdigo que "lOIrac

teriza a a tividade "Co
Diércio" (n.o 2), assim co·

mo o número da matri
cula, conforme const8 da

quadrícula número ,4.

.
.

Está na hora de fazer a revalidação do Re'J
glslro e Porte de sua arma. A Casa Schmitz está

aptll parll lhe dar todas as informações.
.

Para os referidos regislr6s precisam os in·
teressados juntar os seguintes documentos. Car
teira de Idenliilade; Tilulo de Eleilor; Carleira de·

Reservista e 3 folos de ;5 x 4 e mais uma de 2 x 2,
E<lla é mllis umll gentllellCi da Casa Schmilz.

Ctlçlldor prevenidó anda sempre em dia. Por isso

regularize a situação,

Cursos de Monitores de
Pessoas Juridic�s

Consoante a "Progr�mação I. R.-72", 'fixada
CPel1l Delegacia da Receila Federal de Joinvillt, os

ursos de Monilores de. Pessolls Juridicas, no mês
de março, foram realizados nas seguinles datas e

localidades: 2 e 3 ...;.. Ibirama, 9 e 10 - Rio do SIJI.
1;5 a !7 - Joiilville, 16 e 17 - Pôrto União, 20 e 21
- Blumendu e Pomerode, 23 e 24 - Timbó.

Classificaç�o Hoteleira

Conscie.ntização e . Aplicação

O�tra inovação intro·
duzida pelo INPS na sis
temâtica de ,arrecadação
é que o rateio das con

tribtliçõss passou a Bsr

comandado pelo Código
de .{'roceS9BmelJ'O e não
mais pele;> déoimo primei
ro algariRmd no número
de matrícula

Buzina Silenciosa

Imediato encaminhii!men Soul, representando II Su·
lo de medidas e providen desul. ,será também estu

cias no sentido de con dlldll pelos órgãos de lu

cientizar ' o empresariado· rismo do Estado, úma sim

hoteleiro da região sul, bologia para qUdlificar os

sobre aa· vanlagenS". da hOléls de acordo com o

clas.sificaçiio. da indústria seu padrão, sob critérios

q!? hotelarill; adoção de que eslão sendo estudll-

'legislação específica que d05 em comum. A implan·
se coadune e atenda· aos lação da classificação
oLjeJivos da classitiçllção hoteleirll ficou, em princl
nos Ires Estados sulinos; pio. marcdda 'para o IIlfÓ-.
orientação a08 empresários xirtJo m!?!! de setembro, O ministério dos trans

iltuilimente dedicados à real'zllndo-se em agosto portes acaba de baixar

construção ou planejamen umi!' reunião, eqi Curitiba, normas. rigor-osatl regu

10 de novos hOléis, visan· estabelecendo os ajusles lando a aomissão, horá-

do enquadrii Ia nos padrões finais da providencia. rio de trabalho, controle

de claSSificação previstos da saúde dos motoristas

no Plano Regional de Tu- A' Classificação dll In- ds ônibus interestaduais

rismo, elaborado pelll Su

I
dústria de Hotelaria é o e outras medidas, que

desul. Forom estas as primeiro passo, visando lIofrarão fiscalização da

medidas principais, entre ajuda-Ia, orientli-la ii! di- DiretoTia de Operaçõea
os titulares da Setur. Pa namiza Ia. dentro da apli- do Departamento Nacio

ranalur e Deatur, reSl'ec-' cação eletivll do Plano nal de Estradas de .1:\0·

tivamenle senhores Edson Regional de Turismo dI! dagem.
Blltisla 'Chaves, Alberto Região Sul, inslrumenlo'
Duarte GlIrcet Filho e normativo da politica lU

Antenio Pereira Oliveira. rlsllca dos ESlados do

Pllrticipou lambém dll reu- Par"n':;, Sanla ClItarina

niio, o senhor Nestor e Rio Grande do Sul.

Mais segurança no

tráfego de �nibus
interestaduais

Das "iagens, objetivando
diminuir a ocorrência de
desastres. Uma das exi·

gências: as emprelas só
poderão registar veiculos
de IODga jornada equi
pados com cabines iso
ladas e "poltronas-leito"
para repoullo �os moto·

ristas. Outra determina

ção importante: pelo me

nos duss vezes por mês
a8 empresas devem con·

ceder d'escanço aOI mo-

A "I'gulamentação vi toriltall 'nas localidades

8a obter melhores pa ,onde estes rel!lidem, aju
drôes de legurança e dando a harmonização

prestações de serviços entre o trabalho e o lar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�!��� �I.��� MARISOL cS���.;. ���"�'�OI Vestuário ����id..?�s.n!:"���� d,

Edital de Convocação
Direito da Comarca de Jllraguã do Sul, Estado d,
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Laranjeiras, Pecegueiros, Assembléia Geral Ordinária Faz Saber a todos quantos êste edital, com Q

Kakíseiros, Macieiras, Ja- Pelo presente edital de convocação. são convi, prazo de dez (lO) dias, 'firem ou dêle notícia tive·

boticabeiras, etc. Roseiras dados os Senhores acionistas a reunirem-se em essem- rem B íuteresear possa, que no dia 17 de abril p.

Dahlias, Camélias, Ooní- bléia geral orêlnérte, que será realizada em nossa vindouro. às 10,30 horas, em frente ã porta prinei

feras, Palmeíras.rete., Btc"séde sectel às 9 (nove) horas do dia 28 de abril de [pai,
do Edifício do Forum, serã efetuado o leilão

1972, parti deliberarem sôbre ti seguinte dos bens penhorados à executada Hafermann &

PEQAM CATÁLOGO Ordem do Dia 'Oia. Ltds. na ação executiva que lhe' move Ormo-

ILUSTRADO ,I) - Leitura, discussão e votação do relatório noterapia Richter do Brasil S.A .• II abaixo descri-

da dlreiorta, balanço ierll!, demonsrrecão de conta Iminado:Leopoldo Seidel
de lucros e perdes e parecer do conselho fiscal, refe 1,0 - Um Cofre, marea Beruardíue, côr verde,
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de com as dimeusões de 0,50 cm. de largura. por 1,50

_ CORUPÃ _ 1971; m, de altura, smborn eatado de conservação, an·

2) - Eleição do conselho fiscal e respectivos Iiado em' O. $ 600,00 (seiscentos cruseiros)

====-=-�c::>c::::;::. suplentes; 2,°) - Um Balcão de cõr bege, revestido de

IF===================� 3) - Fixação dos honorários da diretoria e vidro, com 2,õO m. de comprimento, por 1 m. d.

S O C I A I S conselho fiscal;
,

largura e por 1 m, de altura, avaliado em Cr$ 220,00

4) _ Aseumos de ínterêsse social. ' (duzeutos e viDte er uzeiros).
A V I S O 3,0) -- Um Balcão de côr bege, regestido de

Registro Civil Achemae à disposição dos senhores acionistas, 'idro, com 2 m. de comprimento, por 1 m. de lar·

F, Aures Müller Grubba, I ficiai
na séde social desra SOCiedade, os documentos a que gura e 1 m de altura, a'f8liado em Cl $ 200,OD

aeen» anos hoje do Registro Civil do r.Dis
se refere o artigo 99. do Decreto-Lei n,O 2,627, de (duzentos oruzeiros).

_ VVfl.. sra. Jorgeta
'

d C d T
26 de setembro de 1940, A ,enda em leilão ferã feita a quem melhor

rrno a omarca e araguá
Mattar. do Sul, Estado. ce Santa jaraguá do Sul, 4 de abril de 1972 oferta fizer. Em virtude do que. com fundamento

Catarina, Brasil.'
PediU Dentni, Direror Gerenie DO ar t, 15. e IiSUS parágrafos, da Lei N: 5474, de

Faz Saber que comparece-
18 07 1968, que dispõe sõbre RS duplicatas. foi ex-

_ A sra. Brumhilde ram no ca:tório exibindo os do Sul, domiciliada II re rural de 'Guar�mirim, nes- pedido o presente _edital, qu.e será afixado DO local

Moeller Diener, em São documentos exigidos pela le srdenre à Rua José Teodo re Estado domiCiliado e
de costume e p�bhcado na unprensa local. Dad,o e

Bento do Sul;. afim de se habilitarem pa,.a ro Ribeiro, nesta cidade, restdenre �m Gueremtrtrn, pa�s8do nesta �td8de de Jaragua do Sul, aos vinte

_ o sr. Eugênio WOlf[
-

casar-se: filha de Albano Krutzsch nesie Estado, frlho.de João
dOIS dtas do mes �e março do ano d e mil novecen-

Filho;
..

e de Erica Marquardt Tilles Filho e de Amlnde
tos II sete�tll e dOIS. Eu, (a) Amadeu Mahtud, escrivão,

_ o sr, Erice Júlio Edital n.s 7.781 de 5/4/72 Krutzsch. .

'da
Silva Tules

. o subscreVI: ", ,

Horbst, em Pomeroríe- 'Herculano Costa e ela b '"
'

Ir
' (a) Alcides nos Santos AguIar, JUIZ da Direito,

_ a srta. Hildigar Wolg- Cermelíne Anecleio
Edital no 7784 de 7/4/72 escre�ent:�s�::���1 �� J�I::� A pre�eDte <:ópia confere com o originnl: dou fé,

ki; Ele, brasiletro, solteiro, João Gonçelves de [esus e guá do Sul, domiciliada e
Jaragua do Sul, 22 dd,�ßrço de 1972

_ Moacir Marcio La- operário, nalural de Lon- Lucia Olska residente à Rua Verdi
O Escrlvao, Amadeu Mahfud

wio, Itm Nereu Ramos. b I F
'

L
" ,

tras, n,este ESlado, domi Ele, rasileiro, 50 teiro, ranclsc!) enZl, nesta CI- ---

ciliado e residenle em Ne. servente, nalural de Rio dade, filha de H�nrique
reu Ramos, nesle distrito, dos Cedros, ne51e Estado, Jl'nsen e de Elsa Bruch

Hafer· filho de Manoel CosIa e domiciliado e residente em Jensen.
'

De
de Laura CosIa, JaraguiÍ.Esquerdo, neste Edital n,O 7.787 IN 12/4/72
Ela, brasileira, soheira, /'i!strilo, filho de Ricdrd<?

do Itlr; natural de Rio do uonçalves deJesuse ,de Ma,

Sul, oesle ESlado, domi· ria Agoslini. ,

ciliada e residente em Ne Eltl, brasileira, solleira,
feu Ramos. neste distrilO, do lar, nalural de Jaraguá Ele, brasileiro. scheiro·

filha de ,Pedro Serafim do Sul, domici,liada �
re oPI!�ário, natural de Pôrto

IAljacleto e de Luciil'r Ja sldenle em Garlbaldl. �s. UOlao,,, neste Estado. do

Silva Anácleto. te dislrito, filha de Uli6 mic\hado e residente à Rua

EdiJlIl nO 7.782 de ""f4/72'
Olska e de Salia Lui Prof Antonio Ayroso, nes

u Olska. ta cidade. filho de Alvaro
-

Ingo Koehler e �orges Vieira e de Jacira
RUlh Behling Edital o,· 7785 de 1014/'12 Macedo Borgu.

Ele, brasileiro. scheiro, Cópia recebidö do Ofi- EltI,' brasileira, solreira,

induslrial, natural de Ja- eial de Rodeio, neste Es do Idr. natural de Jaraguá
raguá do Sul, domiciliado lado do Sul. domiCiliada e' re

e rellidente em Irilpocuzi. Leonel Rodolfo schewins
sidenle à Rua Prof, Anto,

nho, neste dislrito, filho ') ki e Judele Pache.
nio Ayroso. nesla cidade,

de Alfredo Koehler e de
filha de João VeOlura e de Ficam convidadns 08 acionÍl"t6s desta Socie'

Elly Addm Koehler. Ele, brasileiro, solteiro, Martinha Rosa Venlura, dade. para participarem da' Assembléia Geral ar·

BltI, brae'leira, solte/ira, comerciário, nllturtll delSão dioária à realizar 8e às 10 horas do dia 29 de

Benl do'" I ne t E t E para que chegue ao co·
'

do lar, natural de jartlguá .
o uU , ses II·

nhec meuto de todos mandel abril de 1972, nl!. sede 80dal à rua Exp, João Za·

do .sul, domiciliado e re. do, domicililldo e residente pella, 214, afim de deliberarem sôbre a seguiol8
a, nu· Proc pl'O" Gom�5' pa'sar O pFesente edi'al que

sidente em ltapocuzinho, K u o.. � • Ordem do Dia,:
'

nesta cl'dad fl'lh d J será publicado pela imprensa
neste diSlrito, filha de Er e. o e er

� h
. k' 'd H'ld e em cartório onde sera

vino Behling II de Irma ge uC eWlO5 I e. e. I a

"'che'wl'nskl' .tixado durante 15 dias, Se
Reinke Behling, >J •

Ela, brasileira, solteira, alguém s. uber de algum im-

Edital n. 7783 de 7/4/72 do lar. natural de Rodeio. pedim nto �cuse·o para os

Ivo Krueger e neste Estado. domiciliada fins lega;s,
Ireoe Krutzsch e residente à Rutl Carlos AUREA MÜLLER GRUBBA

Maser, em Rodeio. neste Uticial
Eslado, filha de Hilario
Pacher e de Ida Pacher. ----------

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" lida.

·1972.

F"lttler•• e O"....ent.'.

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual •.• • CrS 15,00
Semestre '.' • CrS 8,00
Avulso • • • • CrS 0,80
Número atrasado CrI 0,50

,ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

Aniversários

Fazem anos Amanhã

Dia 17
- O 8r. Carlos

mann Netto;
- a sra. Rosália

marchi Fodi.

Dia 18

Luiz Ubirajara Borges
Vieira e

Marilia Venlura
- O sr. Adão Mabba;
- a menioa Wilma

Luiza 8ansoo Corrêa;'
-- Marceló, filho do sr.

ClaytGn Koram, em Fio·
rianópolis.

Dia 19
- A sra. Otllia Tieg8�
- a 8ra. Relinda Maho·

ke Marschall;
- o 8,r. Ilson Nolteneo

Basto8;
- o 8r. Luiz da Silva,

em Ma88araoduba;
- o 8r. Rudolfo Reck,

em Itapocuzinho.

Dia 20
._' A srta. Mar1lia. fi·

lha 'tio Ir. Henrique Ha·
fermano;

Dia 21
- A Eira. Ely Masca

renha! de Almeida, Lapa·
Paraná;

,

- o menino Raul Mar
C08 Mar8chalÍ;
- a sra. Edla Lange

Weiss, em Schroeder.

A08 aniver8ariantes os

cumprimentos do ,Correio
do Povo.

BIt, brasileiro, solteiro,
lavrador, naturtlI de Mas
stlranduba. neste Estado,
domiciliado e residente em

Massaranduba, neste Esta
do, filho de Erwin Krueger
e de Wtlnda Krueger.
EltI, br,asileirtl, solreira,

do IlIr, oaturlll de jaraguá

VENDE-SEEdital n· 7,786 de 10/4/72
Moncir Tilles e

Elistlbelh jensen
Ele, brasileiro. solteiro,

auxiliar de escritório, na-

Uma biciclera escolar,
marca Prosdócimo. raios
inoxidáveis. em perfeilo
eS.lado
Tratar nesta R�dação_

�,
.......�=,......:, ........=,...... l ........,....... ,

........ , ....... ,.........:.....,.·....· ..=IC

� Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta I
I Dr. Moacir Canter I
I Consultas no Hospital "São José" I
� tôdas têrças e'q�intas-feiras pela 1l

I. manhã das 7,30 às 12 horas ,
x :l, ,= , " ' l= � , J

_ �_...........,ft

PÁGINA Z

Representação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re·

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

dirigir-se aoßr. A. J. da Silva.
'

Caixa Postal, 1398

CUR:::TIBA - PARANÁ

Caprj Industrial S.A.
CGCMF 84 430016/001

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordinária

]..) _ Exame, discussão e aprovaqão das

contas e dem!l.i8 at08 do exercício, encerrado em

31,12,71;
2 o) _ Eleição do Cooselho Fiscal e 8uplen-

te8 � fixação de 8uas respectivas rt'munerações;.
30) - Outros a88uotos de interêsse da SOCle·

dade.
A V I S O

. A diretoria de8ta 80ciedade avi8a a08 8eDhO'

res acionistas que estão à sua disposição na séde

social, os documentos de que trata o artigo 99. do

Decreto lei n,o 2627, de 26 de sett-mbro de 1940.

Jafllguá do Sul (SC), 29 de abril de 1972,
Victor Bauer

CPF ri ° 004358139
Diretor Comercial

Instrumentos

Enfim, tudo que

Expedição
,

Rua Jorge Lacerdtl, 242 - Caixa Poslai, 39

São Benlo do Sul
'

50nla CatarinA

"LYRA" Mu'sical de Paulo Kobs

de Música
Em Geral, especialmente
Gaitas � Acordeões

Compltlto sortimenlo com 8 a 120 baixos

Bandoneons - Pianos - Harmônios
ORGÃOS TUBULARES e ELETRÚNICOS

Guitarras e Amplificadores
ln!õlrumenlos para Orquestras. Bandas e

Conju:qtos Modernos:
Violinos, Violões, Ba.ndollns e Ba.njos. Flautas. Clarineta.,
Pistons, Saxofones, Trombone., Baixos e Baterias com.

pletas, Pandeiros, Chocalhos, MaraC8S e Afuchês,
. Método., Cordas e Palhetas.

fôr do ramo. V. S. encontra 'para pronta entrega na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Veículos -s A.

Estado de Santa Catarina

Municipal de 'J a r a g u. á do
Lei n. 346

.A�toriza o Chefe de Executivo Municipal a
adqnírlr por doação tres áreas de terra litas nes

ta cidade.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jara

gui do Sul, Estado de Santa Catarina, em exercí

cio, no use de suas atribuições.
Faço saber a tOdOR os habitantes deste Mu

nícípío que & Câmara 'Municipal aprovou e eu san

CiODO a segutnte Lei:
Art. 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Muni

cipal autorizado a adquirir por doação tres áreas
de terra contendo respectivamente, 51,80 m2,
63,75 m2 e 60,00 m't, de propriedade do Sr. Luiz
Narloch e sua mulher, neeessárías ao alargamento
da rua 37, Juão Planínschek, nesta cidade.

Art. 2.°) - Esta leí entrará em vigor na data

de SU8 publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá J'a rag u a'

do Sul, 30 de março de 1972,
'

Eugênio Strebe; Prefeito Municipal, em exercício
i

A presente lei foi publicada nesta Diretoria
CGCMF n.O 84 436 583/0Ql

de Expediente, Educação e Assistência Social, aos Edital de Convocação
30 días do mês de março de 1972 Abl"

.

G IOd' á
.

João ,Mathias Verbinenn, Diretor
ssem ela era r 10 na

São convidados os senhores acionistas a com

narecerem. à Assembléia .Geral Ordinária, no día

�9 de abril de 1972, às 8,00 horas, para delibera

rem sobre a 'seguinte:
Ordem do Dia

10 _ Exame. discussão' e deliberação sobre

Alfredo Leírhold; requer licença pera construir o Balanço Geral. Demonstração da conta de Lucres

um muro, calçada e meio fio -defronre sua propníede- e, Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Con

de, Angelo Prenceskl, requer licença pere demolir e selho Fiscal e demals documentos referentes ao

reconstruir um rancho de madetre, Alvino Eggert, re exercício social encerrade em 31 de dezembro de

quer licença para construir um puchado nos fundös 1971;
de eue casa, Rolf Marquardt, requer licença pera .

2.° - Eleição do Conselho Flacal e suplentes

construi�:t uma estufa de iebeco, Adernar Merquerd, e :rixa�ão de s�1!s respectivos honorários;
.

requer licença pera construir um rancho de madeira\ 3. - Retíflcação do cargo de Gerente Admi

Luiz Morbís, requer lícençe pe ra construir uma casi.1 nistrativo e fixação de lieus respectivos honorários;

de madeira, Valdir Moser, requer lic�nça para cons _�. 4c - Outros assuntos de interesse da Socie

Iruir umll casa residencial de madeira, Oarde Correia, d·áde.

requ�r licenç� para construir, uma cêrca de estaquetas, .,

A V I � O
..

Flav!o Rub:OI, requer i1provação do projeto de cons- :1 A. DI.retorla desta� SocledaJe. aVIs.a _aos 8enho�

Iruçao d_e uma casa residenctJi, Eno' Gessner, requer res. al:lOOIstas que es tao à sua dl<!pO!llça� na sede

aprovaçao do projeto de ampliação nos fundos de SOCIal, os documentos de que trata � artIgo 99, do

sua casa residencial, Bebidas Max Wilhelm, requer Decreto lei n.o 2627, d8 26 de setembro de 1940.

aprovação do projeto de 'construção anexo de um Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 1972

pa\'ilhilo, Wiladomiro Mrellod, requer aprovilção do Norb&rto Schulz, Diretor, Presidente

projeto de construção de umll casa residencial Ger-
CPF n° 103 911 009

mano Behrens, requer aprovação do projeto d� uma

obra residencial, Rudolfo Henrique Lenz, requer li

Cença para construir ,um muro de alvenllria, Lindolfo
Mabba, requer aprovação do projeto de uma casa re

sidencial, Olávio Felippi, requer licença pora conslruir,

sua casa residencial de madeira, I:::,valdo Diemann,
requer visloria e habite-se, Francisco Fodi, requer

licença para ampliar sua casll residencial, Ind, Art. de
80rrllcha Wolf LIda" requer licença paro construir

uma garagem em alvenaria. Prosdócimo S/A Imp.
e Com. requer vistorill e habile-se, Simão Manes

requer licença para efetuar diversos reparos em su�
casll residencial, Antônio Dedro Marti'ns, requer li
::ença para construir urno caSd residencial, Elpidio
Vieira, requer Iicençll parll construir uma casll residencial,
Gabriel Maurissens, reql!er vistoria e h!!bife selrioEloiz

Stulzer, requer vistoria e habiie se, Maria Beatri

Cordeiro, r"quer licença para demolir SUd cilsa resi·

dencilll, Arlindo Gaia, requ�r licença para construir

um rancho de m!!deira, Rubin! Induslrial Ltda" requer

licença p!!ra, efetuar um aumento p/fins industriais,
José de Souza, requer licença paro construir um pu
chado nos fundos de sua casa resideilciol Roldão

Medeiros, requer visioria e habile se, Ceriac� Spezia
requer IIprovação do projeto de construção de um�
cae.a residencial, Edmundo Kuester, requer licença pa

ra construir umll 'casa residencial, WaidemIIr Ehlert.
requer licença para construir uma casa residencial

I Anlônio Zdnghelini, requer licença para demolir su�
CIISIl residencial, Lujz Correia, requer licença para
construir uma Cilsa residencial de madeirll Irineu

Passeid. requer licença paril construir uma �asa re·

sidencial de madeira, Edgar Laube, requer vistoria

e habile se.

é ou não devedor em relllção II taxa elou Impasto.,
Soco Esp. e Rec�eat. Cruzeiro do Sul, requer por cer
tldão se o requerente é ou não devedor em relação
à Impoeroe,

CONCEDA-SE

LEI N'o 342

Autoriza o Chefe do Executivo Municipal 8
recebe� PQr doaeão diversa. ,áreas de terra 8ita8

nesta Cidade.
EUGtNIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Batado de Santa Catarina em exer-

cicio, ao U80 de 8ua. atríbuíçõea.
'

,

Faço saber a todos OI!! habitantes deste Mu
nicípio que a Câm.ara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sancione a seguínte Lei'

..

Art, 1.0) -:- Fica o Chefe do Ex�cutivo Mu
nícípal autorizado a receber por doação a8 se

guintes áreas de terra sítuadas nesta cid�de ns

céssária8 para a abertura da rUR 143 lateral da R
JoinviIle: De Reinaldo Bartel e sua .iJulher 11875 OU
m2, Edmundo Bansen e sua mulher 6800 m2', GUs
tavo R. Becker e sua mulher 58H 00 m2 Catarina
Schmidt 48,00 m2, e de Rudolfo Blank � 8U8,1,mu.
lher 50,00 m2.

Art. 2.0) -. Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições
Ilm oontrárlo,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
dO Sul, 29 de março de 1972,

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exereíeío
A pr.esente lei foi publicada nesta Dlretorla

de Expediente, Educação e Assistência Social bOS

29 días do mês de março de 1972,
'

João Mathi8S Verbinenn, Diretor

Carmellnds FraDceski, requer 40 dias, de licen

ça parll tratamento de saúde, Beno Rlldünz, requer

30 dillS de licença para rretemento de saúde. Ind.

Com. W. Weege SIA, solicita cancelamento do re

querimento de 14 de março de 1972 bem como solí

cue que o avlso de lançemento seja emitida num só

evtso sern desdobremenro das contas.

AVERBA -SE A BAIXA
, Nelson Engelmann, tendo encerrado s/ativida,

des requer' baixa.
Jaraguá do Sul, 28 de março de 1972.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Lei n. 343

Dá denominação, de Fredeeíco Curt Alberto

Vasel, à ponte construída sobre o Rio Mol!:J.a
Eugênio, Strebe, Prefeito Municipal de Ja�aguá

do Sul, Estado de Santa Catarina, em exercício
no UBO de suas atribuições. "

.

Faço saber a todos os habitantes deste Muní

C!pIO que a 9âmara Municipal aprovou e eu san-

Clono 6 segurnte lei: '

Art 1,°) - Fica denominada de Frederico
Curt Alb'erto Vasel, a ponte soore o Rio Molha
nas imediações da Fecu!aria Rio Molha e proprie.'
dade do sr, Carlos Frederico Vasel, ne8ta cidade.

Art. 2,°) -. Estl! lei e�trará em vigor na da·
ta de 8ua publJcaçao, revogadas as' dieposições
em contrário.

, Palácio da Prt>f.itura Municipal de Jaraguá
do Sul, 30 de março de 1972.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em eXf>rcício

A presente lei foi publicada nesta Diretoria

�e E.xpediente, Educação e Assistência Social, aos
30 dIas do mês de março de 1972.

João Mathias VerbinenD Diretor

II 2 3 3 20/138 300.00
II 1 2 O 08/150 �5 000,00
31 2 U 09/151 1,000,00
3130 11/153 10000,00
4110 25/158 18600,00
4210 33/161 750,00
3! 2 O 03/169 3000,00
3130 11/171 2500000
4140 22/176 2000.00

TOlal Cr$ T265õõ.õõ

Edital de Convocação
Assembléi� Geral Extraordinária

Lei n. 345
Eugênio Strebe, Prehilo Municipal de Jaraguâ

do Sul, Estado de Santa Catarina, em exercício, no
Uso de Buas atribuições.

. _
Faço saber a todos os habitltntes deste, Mu·

�IClplO que a Câwara "Municipal aprovou e eu san

Ciono a soguinte lei:

.
Art. 1.0) - Ficam 8uplemenladll8 na importância

de Cr$ 1.26500,00 (Cento 8 viote seia mil e quinhan'
.tOI cruzeiros), as seguintes dotações do oJ(;amllnto

:ds 1970:
1111 04/11 300.00
3120 06/12 500,00

i31 3 O 11/16 1.200,00
;3HO 12/17 700,00
(313 O 11/52 4000,00
!313 O 11/65 4.000,00
13140,12/66 3.500,00
,411 O 25/72 8 OCO,OO

141 4 O 29/73 13 000,00
41 4 O 30/74 3900,00

i31 2 O 06/88 1.000,00
,313 O 10/91 350,00
j3120 09/188 400,00
,

Art 2.°) Pars atend9f a suplementação
COnstante do art. 1.0, ficam reduzidas no mesmo

I:9amento al!l laguintoB dOl8çõel!l, ratifioado a8sim, o
Icrelo n,O 194/70, d'3 23 de iulho de 1970

431239/99 6500,00 4330'40/143 5000,00

: � 1 O 25/82 30 000,00 4l 3 O 27/175 30000,00

31 � O 33/83 10.000,00 3224 17/191 16620.78

·41 300 14/95 20379.22 Total CrI 126 50U 00
28/141 3000.00

'

4210 33/142 5000,00

ta
Art. 3.°) - Esta lei entrarA em ,igor na da-

CO
de s�a publioaQão, revoladas as dispOlições em

nlntrlo.

a I
Plillcio da Prefeitura Municipal de jaraguâ do

U , 30 de março de 1972.

Eugênio Strebe. Prefeito Munioipal, em exercício

E A. prlll8ente lei foi publioada nesta Diretoria d'A

diXPILdlent8, Educação e Assistência Soeial, 808 30
a. do mês de maroo de 1972.

João Mathilll Verbinllnn, Diretor

São convidados os senhores acionistas a CGm·

parecerem à Assembléia Geral Extraordinária, no

dia 29 de abril de 1972, às 10.00 hora,s, para deli

berarem sobre a seguinte:
Ordem do Dia

1 o-Aumento do Capital Social mediante o

aproveitamento das Reservas. Oorreção Monetária

do Ativo Imobilizado e Diteitos Creditórios;
2 o-Alteração parcial dos Estatut08;
So - Outros assunt08 de interel!se da Socie

dade.
'

Jaraguá do Sul (SC), 28 de ..março de ! 97�
Norberto Schulz, Diretor, Presidente

CPF n.O 103 9t1 009

Edilal de Leilão

CERTIFIQUE-SE -

'O Doutor Alcides dOll Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do 8ul, Estado de

Santa Catarina. na forma da lei, etc ...
FAZ SABER a todos qusntos êste edital. com

o prazo ae du (lO) dia8, virem oU dêle conheci.

mento tiverem ,6 interessar pos8a, que no dia 25

de abril eorrente, às 10 horas, em frente à porta

principal do Edifício do Forum, será efetuado o

ll!ilão do veiculo penhorado ao I'xecutado Rodolfo

Melchert, na ação' executiva 'que lhe mO're Auto

Mecânica Central, e abaixo descriminado:

a) - Um Caminhão. marca Chevrolet, ano

1964, cha8sis nO G64Blã73M, cor Tarde claro, 6 ci·
Iindros, 142 ap" Certificado de Propriedade n.O

170563 pIsca nO 56·55-62, capacidade para 6000

kg, avaliado em Cr$ 12,200,00.
'

A venda em lairio será feita a quem melhor

oferta fizer, - Em virtude do que, com fundamen·

to no art. 15. e seU8 parágrafos, da lei n,O 5474,
de 1807 1968, que dispõe sôbre a8 duplicatas, foi

expedido o preeente edital, que será afixado no

local de costume "publicado na imprensa local.

Dado e pas8ado nesta cidade de Jaragué. do Sol,
aos trêl dias rio mês de abril do ano de mil no·

vecentos e leterita, e doil Eu, (a) Amadeu Mahlud, Es

crivãl', ó subscrevi.

(a) Alcides dos Santoll Aguiar, Juiz de Direito

A pre8eqte cópia confere, com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 3 de abril de 1972
o Escrivão, Amadeu Mahfud

.

Heriberto Radünz.' requer por cerJidão si o re

querente é ou
,

não devedor em reld,ção à imposlos,
Com. e Ind ..... Raduenz S/A,. requer pnr certldâo
si ii requerente é ou não devedora em relação II im

postos, Nerson Mário Lehmllnn, requer uma certidão
de I.onstrução, Firma AI,fredo Henrique Vdsel, requer
uma certidão negativa, Gabriel MauriMens, requer
uma cer,idão de conslrução, Edelirll Al,ée 'Bruch
requer por certidão se lIrequerenIe, é ou não deve'
dora a impostos" Nelson Eng-elmann, requer por cer

lidão em ,que consla o número do lalão da primeirll
baixa no mês de' janeiro de 1970 e dala em que co

meçou s/atividade. e novamenle data em que enCer

rou SUtiS 'atividades,
-

Alvino Klitzke, requer uma cer

tidão de construção, Nivaldo Dau. requer po� certi

dão os impoltos pagos, Com. Repres, Máquinas
Agricolas Ltda., requer por certidão si o requerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Certificado

A intenção do 'Ministério, o aspecto dominante,
é a modernização das atividades agrárias e a consoo

Iidaçíio do parque industrial nordestino.
(Antiga Oficina Kohn)

: .:: . �
I

CORRf!IO DO POVO SA5ADO - 15.04-72 PÁGINA.

o Livro das Lágrimas ���<!d..��.nt�2�iz d'

GorgôDio Barbosa Alves Direito da Comarca de Jaragui do ::Sul, Eltado de
SaDta Catarina, na forma da lei, etc ...

Já em outra oportunidade fizemol referência FAZ SABER a todos os que o presente edital
à .Bíblia com o livro completo. Realmente o com de praça. com o .prazo de dez (10) dias, virem ou

pêndio que se preocupa com Deus, o céu, a Ter dele conheoimento tíve'rem Ei interessar possa, que
ra, os mundos do universo,08 demônios, o homem será arrematado, por quem mail der e maior lan
em todal ai luas relações, é Ulll livro completo, ce oferecer, em frente às portas do Forum, no dia
porque desce também ao ninho de pasaarinho e à 24 de abril corrente, às 15 horas, o bem penho
trilha da formiga. rado à Felicio Dematte, na ação executiva propos-

Essa obra prima da literatura universal é ta por Orestes Franeeskí, abaixo descrito:
constituída de 66 pequenos livroll sendo escrita em a) _ Um Frigorífico oom três portas, cor
todos os ramos da literatura. Nela S8 verifica uma branca, motor d. conjunto fechado, marca �rigo.
incrível versatilidade. Em seu conteúdo há histó mar, com 2 m. de altura. por :! m. de eomprunen
ria, o. conto, o romance, a poesia, a fábula, a pa to e 1 m, de largura, em perfeito funcionamento,
räbola, a epístola e, um sem número de variedade avaliado em Cr$ 2,000,00 (dois mil cruzeiros).
de expressão. Assim será o referido bem arrematado por

Mas dentro dessa enorme diversidade de es
quem mais der e maior lance oferecer acima do

tilos e formas literárias há uma notável unidade preço da avaliação, podendo ser examinado, por
de propósito e conceite.. quem interesse tiver, DO local em que se acha

Entre 08 muitos livretos que compõem a Bí. depositado, em mãos e poder do próprio executa-
blia, um recebeu () nome de Lamentações - é o do. E, para que chegue ao conhecimento de todos
livro das lágrimas. ínteressados, foi expedido o presente edital .que

O livro é constituido de sete porções em for será afixado no local de costume e publicado na
ma de acrósticos, contendo cada um as 22 letras imprensa Iocal. Dado e passado nesta cidade de
do alfabeto hebraico. Em todos os acrósticos, que Jaraguá do Sul, aos três días do mês de abril do
estão divididos em cíneo capítulos há 154 versí aDO de mil novecentos e setenta e dois. Eu, (as)
c'ulos.. Amadeu Mahlad, escrivão, o subscrevi.

O livro das Lamentações se caracteriza pe· (a) Alcide .. dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
lo tom amargo de suas expressões. É a poesia da A presente cópia confere com o original; dou fé.
dor, do sofrimento, da angustia profunda. Em to Jaraguá do Sul, 3 de abril de ,1972
das as suas páginas aparece um gotejar enorme, o Escrivão, Amadeu Mahlud
de amarguras. Em cada palavra e em cada expres
são do livro estampa se um profundo lamento. Até
parece que o autor reuniu de um dicionário de
sinônimos todos es termos reveladores de aflição
para expressar o seu terrível estado de alma

Pássaro Slderal
Eno Teodoro WanlI;.

O pisl.ro do instinto iluminou Ie
da força dos vlllções em 'ígneas fontes,
sal do quotidiano cheio de oDtens,
buscando a glória eterna, amarga 8 doul

Vaguei pelo Universo. E transformou·se
meu ser na luz de inexoráveis pontes,
poemas da amplidão sem horlzontes,
registro do esplendor por onde eu foesel

Voltei depois (Ah, tive de voltar!).
à carne sem delíríoa deste andar
finito entre a8 paredes friaa da hora ...

Porém, meu sonho lá ficou. E eu sinto

pedaços de ilusões labirinto
.

vibrando em mim, vibrando em_ mim, agora!

Mas, bem analizado o livro de Lamentações,
há motivo suficiente para esse tom melancólico DepOIS di! presidir ao encontro comemorativo
do seu conteúdo. É que o assunto da obra é o dos 12 anos de erueção da .:sUDENE, em Forteleze,
fim trágico da até então vitoriosa cidade de o ministro Costa Cavalcanti, do rntntsrérlo do Interior
Jerusalém. ínforrneve sôbre futuras operações e emprêses a se

rem insteledas ni! área do Nordeste,

ii
Serão cenro e '!ês emprêses industriais� e mil!s

�;ezenove agropecuarias, que entrou em opereçeo
no Nordeste eré março de 1972, o que representaré
um ínvestlmenro global de 1.�28 milhões. A maior

parle deste total provém de capital de empresários e

os restenres 670 milhões provêem de aplicações de
recursos de incentivos pscais.

Com as novls emprêsas, serão criados 14886
novos empregos diretos, e que podem' elevar·se ii

Tudo ia muito bem na vida israelita enqlfan 70 mil o número totIlI da população' rdvorecida nll re

to a relação com Deus era fundamental em suas glão. .

preocupações. O Senhor estava acima de tudo em Enlre 05 projet05, destacam se entre os pmjetos
seu viver e a obediência à sua vontade era o ideal agrepeculÍrios ii plantação racionalizadll de seringais
de todos. Ao aman,hecer e ao anoitecer, ao cumer da Bahia e a expllnsão da criação bovinll seleciona
e ao beber, a noção de um Deus vivo e 80bera- da, desde o Maranhão até a área do PoJ[gono das

DO era uma realidade tanto para cada família co- Sêcils.
mo para toda a nação. Para ,o setor da agropecuária. destinam SI -48

. �nilhões" enquanto para o setor industrial serão num _-------------------

Um dill, porém, esse vinculo desapa�ecllu. O total de 1,180 milhões.
povo 8e degradou em, sua descrença. Os maus

contumes dominaram sua vida. O povo santo
tornou·se pior que os pagãos mais devassos. Oum
priu.se então o que diz a Biblia na sabedoria dos
Provérbios: "O pecado é o opóbrio das nações".

O livro de Lamentações é um espelho para
o mundo.

Assuntos Econômicos

Emprêsas para o Nordeste

A Nave Antes do . Espaço
Eno Teodoro Wallke

A nave sideral é torre e agulha,
solenemente 8Ó, na muda espera ;

assim como quem sabe, e s.e mergulha
inteiro no sabor de uma quunera

Na excitação inaugural de uma era,
u combustível doido lhe borbulha
na veias de aço e, imóvel, não se altera

à espera de se� ignir numa fagulha.,.
'

Um sonho ínsauo, feito real ao custo

do esforço da constância e da energia,
o loguetão� do tlspaço, enorme e augusto,

à beira de galpar a imensidão
.

soberbamente brilha, à luz de um dia

de espectativa e participação.

A metropole que desde tempos remotos ha
via sido a cidade ae Sião, a glória e ornamento

de Israel, é agora esmagada por Iorçaa inimigas e

batida até a mais extrema derreta Tudo isto .acon

teceu por uma força aparentemente invisível e

que aos olhos do povo e doa governantes passou
despercebida. Esse fator de dllstl uição foi opeclI·
do, o afastamento di:> Deus, a dt'gradação dos cos

tumes, a terrbel incredulidade.

Cimento Nacional
Segundo dados divulgados pelo IBGE, � va�or

da 'produção brasileira de cimento cresceu em jeueire

a setembro de 1971, cêrca de 13%, sendo que nee

re período, .o volume de vendll�. acompanhou o da

produção, e o monreute dos setértos pagos aumentou

em 11 por cerno, A quantidade produzida aumentou,

.,1as não o número de pessoas nela empregadil!!.
.

O valor da produção, que era de 92·384 míl

cruzeiros, passou para os 104 74� mil, e o das ven

das manleve se eqUilibrado. pOlS acompanha�do �
produçíio, passou dos 91.482 parI! os 105.120 mIl

cruzeiros.
Nos 55 estabelecimentos que roram consullados,

a médIa de produção roi de 25552 ,toneladas �e_ �I·
meDIo Portland comum, contra os 2�,581 do· IOlCIO

do 'ano, e porlanlo, com expansã� �e 12
.

por cento.

Em oUlros tipos de cimenlo, II medlil subIU de 9.211

para 11.015 toneladas, o que vem a registrar 20 por

cento de aumento. (AABe)

Extraviado
Dp. ReinO):;:-;':'::.:1

II ADTOGADO II

Pinturas Jaraguá Ltda.
Para tanto, o Minislério do Interior está empre,

gando êsse ano recursos para II irrigação e sementes,
num total de 100 milhões de cruzeiros, visando o

equilfbrio no desenvolvimento nacional. (AABe)
Pinturas de Letras, Painéis,

Faixas e Placas

Mudou 8e para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

A Transportadora Emmendörfer, firma e8tabe·
lecida neata eidade de Jaraguá do Sul, à rua Oel.
Procópio Gomes de Oliveira, declbra para oa de
vidos fins que foi extr.aviado o CERTIFICADO DE
PROPRiEDADE: n.· .17394!l do veículo: Caminhão Esoritóri� ao lado da Prefeitura

CHEVROLET 1966, cor verde bllrmuda Gha!lsis n.O

L JARAGUÁ DO SUL
D 683 ZBR 150345 - 6 cilindros e 130 HP

\VGA, Jaraguá do Sul, 13 de abril «\e 1972 _ ......- "-""_'_" �_..&�1t:J

I ,,_,_,Y.-.: .&1

SÕC 10
VENDE

Dr. FraDeiseo ADtoaio Pied'De
:H:eu TC o .., C.JIiL.:H. ::t.'%

(C.P.F.) N.o 004384179

Ci�Qrgi8 e OUlnca de Adulto. e OrianQal
Partol - DoenQaa de Senhoral .

HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - CORUPÃ

Residência: Dr. Marau Ramol, 419

I CO_UPA - _'ANlrA CArAJfiltJ()!(A

L.-__---:::-�:::-:--

��a
ADVOGADO nos förol de

SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d.

Janeiro - Brasília.
.. •

Procelaamentos peral)te quaisquer )(!e

ni8téri08. Autarquial e Repartiçõe8 p*blicas
em geral.
Escritório CentraI.
Avenida Franklin RooRevelt, %3 - Grupo 303

(Fone: 62-1894)
ZO-39

/

.

i
�

iilo de Janeiro

��,�'�����

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: JARAGUÂ DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

Um terreno c/proprie.
dade, sito à Rua Jorge
Czerniewicz.

M a i o r e s informsções
elo proprietário, Albrecht

., Borek, no local acim",
ou com Alfredo Borck,
na Sociedade G r á f i c a
Avenida Ltda.'

Preço de Oca8iio

"Correio do Povo"

,um Jornal

a Serviço do Povo

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GUMZ IRMÃOS S.A.

PÁGINA s

•
..

• Indústria, Comércio e Agricultura Edital de Leilão.

Senberes Aoioniatal!l_

Cumprindo as determinaçõeR legail!l e estatutã

rial, temos o prazer de apresentar e submeter à

Bpreoiação dos Senhores Aoionistas. o Balanço Ge

rai e a Demonatração da Conta de Lucros e Perdas.

relativas ao exereíeío encerrado em 31 de dezembro

de 1971.
Para quaisquer esclarecimentos, que acharem

necessário, estamos ii disposição dos senhores aeio

nistas na eede social.
Jaralluã do Sol. 30 de março de 1972

A DIRETORIA

Balanço Geral encerrado em

31 de, dezembro de 1971
ATI v o

.

CGC(MF) D.O 84430 636ioOl

Relatório da Diretoria

"Ispanlvel
Caixa e Baaeos
Realizivel

Mercadorias, Criação e L9VOgra. Almo·
xarifado, Combustíveis e Oleos, Mate

rial de Fabricação, Embalagem e Ro

tolos, Frascos e Cxaa. p/Ohocolelte.
Duplicatas a Receber. el« Devedores,
Obrigações do Teil. Nacional. Beo. Bra-

. desco de Ineestimentea S A.
Imobilizações TlicnicBs

MÓfeis Máquin81 Utensílios e Instala'

ções, Samoventes, Veículos em Geral.

Terrenos. Pl'éo:tios e Construções, Oasas
Residenciais pi Empregados - valor

original e reavaliados

Imobilizações financeiraS
Investimentos na Suäene. Investimentos

na Sudepe, Investimentos no Fuudesc,
Obrigações da Eletrobrás, !dicional

Lei nO (74/51. Boo. Nacional de Desenv.

Eoonômico, Aoões de outras eOlprêsBs
Resultldos PeRdenIes

SegtiroB a Apropriar
Conlas de compenslção

Bcos, cl Cobrança, cl Cobrança Repre
sentantes, Duplicatas em Protesto, Car
teira de Oobrança, Oontratos de Segu
ros, Ações Caucionadas

PASSIVO

118525.84

334.965.60

634.994.42

52.179,51

608,22

235865.53

1. 377 139.t�

EllglYel
Fornecedores de Leite, Fornecedores

Diveraos, o/ Correntes Dirigentfls, c/c
Credores, % Representantes, Dividen
dos a Pagar 81 Ações Preferenciais.

Obrigações Fi&eais, Coolas a Pagar,
Ordenados a Pagar

o

Ião Exiglvel
Oapital Registrado, Fundo de Indpoi·

lações Trabalhistu, Fundo de Re�i.
Ohrig. do Tes. Nacional. Fundo de Rea

juste Cotas da Oreflál S A, Fundo de

Depreciações de Móveis Máquinas Uten

sílios 8 Instalações, Veículos em Geral,
Prédios e Construções. Semoventes-

81 original e renaliado -, Fundo das

Correções de Depreciações; Provisão pl
Devedores DUfidoBos. Reserva pl Ma
nutenção do Oapital de Giro. Roserva

Legal e Reserva Especial 1023735,51

Conlas de Compensaçio
Duplicatas em Cobranç�. Duplicatal!l em

Carteira, Seguros Contratados. Oaução
da Diretoria

117,538,08

235865.53
1 377 ) 3!l12

JaraguA do Sul. 31 de dezembro de 1971

Edeltraut B. Gumz, Dir. Presidente. OPF n.O 066570959

;Ärthur G. G. Gllmz. Dir. Comercial. CPF n.o 0043i4579

: Heinz Barlei, Dir. SecretArio. OPF nO 103941509

Àrlhur G. G. Gumz. Oonlador R.gistrado no OROSO

sob ri.o 0837, OPF n.O 004354579

Demonstração da Conta de "Lucros e

Perdas", em 31 de dezembro de 1971
DÉBITO

A Msroadori8ll. Criação e Lavoura.
Almoxarifldo. Lenha, Oombustiveis e

10leos, Material de Fabricação. Emba

agem 8 Rólulos, Frucol e Caixas pl

CFhocoleile, Compras, Despesas Gerais,
undo de Depreciação, Fundo de De

Preciação s/ Valôres da Oorreção. Divi·

PdeOdos a Pagar 8/ Ações Preferi\nciais,
,
rovido p/ Dnedores Duvidosos, RIl-

I lerva p/ ,ManutenQio do Capital de Gi
I

�,Baixa d. Bens, Reserva Especial e

eSlna Lel'al 1.452.289.98

CRÉDITO
De M�roadorilB, Criação e Lavoura,

�lmoxarifado. Combuatíveis 8 Oleos,
aterial de Fabricação, Embalagem e

Rótulos, Fra8cos e Caixas pl Chooolei
t., Vendas. Oontaa de TeceU.. , Produ-

o Doutor Aloides doe Santos Aguiar, Juiz �e
Direito da Comarca de Jarallui do Sul. Estado �e

910 Própria CriaQão e Lavoura, Pro- Saota Catarina, na forms da lsi, etc.
'

.

visão pl De'edoru Duvidolos (pela Faz Saber a Iodos quantos elle edital. oom iO

reversão) 1.452.289.99 prazo de dez"(10) dtaa, virem ou dêle notíoia tive-

Jaragui do Sul. 31 de dezembro de 1971
rem e interessar possa, que no dia 17 de abril p.

Edehraot B. Gumz, Dir.. Pres., CPF n." 066570959 findouro, às 10,00 horas, em frenle à porta princi

Arthur G. G. Gumz, Dir. Comercial, CPF n .• 0043545711 pai do Edifício do Forum. serão arrematados em

Heinz Bartel, Dir. Seeretãrto, OPF n.O 103941509 leilão, os bens penhorados à executada Hatermann

Arthur G. G. Ggmz. Contador Registrado no CROSO
& Oia. �ld8., na açã,! exeouííva ,que lhe mova 8 fi�·

sob n." 0837 OPF nO 004354579
ma InBtl�ut.O Bíochimícc S.A. Paulo Proença, e abai-

, xo descrtminados: .-

Parecer do Conselho Fiscal a) - Uma MAquina de Escrever, maroa Re-

mingtca-Ranu, de côr preta, naliada em O, $ 180,GO

(cento e oitenta eruaeiroa].
b) - Uma Cama de Oampauhn, marca Sammi

Super. com colchão de flocos ds espuma de côr

azut, avaliada em O, $ 85.00 (oitenta e cinco cruzei-

ros}, •

A venda em leilão �erA feita a quem melhor

oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento

no art. 15 e seus paräg-afoa, da Lei N.5 474, do

18·07·1968, que dispõe sôbre B! duplicatas. foi ex

pedido o presente adits l, que será afixado no local

de costume e publicado na imprensa local. Dado 8

passado nesta cidade de Jaragu! do Sul, aos vinte

dois dias do mês de mal ço ci .. mil novecentos e

setenta e dois. Eu, (a) Amadeu Mahlud, escrivão, o suba

c, avi,
C,,) Alcides d08 Santos Aguiar, Juiz de Direito

A prpSPlHIl c6pi� confere COOl o original; dou fé .

Jaraguá rio Sul, 22 ue março d" :972

� Escrívão, Amadeu Mnhfud °

Os ahaixo assinados, membros efetivos do

Conselho Fiscal de Gumz Irmãos S.A. Ind. Com, e

Agric .• lendo procedido o exame do "Balanço Ge

rai. Conta de Lucros 8' Perdas e demals contas".
relativos 80 exercício encerrado em 31 de dezembro

de 1971, declaram ter encontrado ludo na mais per

feita ordem. pelo que são de parecer que, os re fe

ridos documentos merecem ser aprovados pela
Assembléia Geral Ordinävia.

Jaraguâ do Sul. 30 de março de 1972
Germano Zastrow
Alfredo Utpadel
Ricardo Schulz

Pinturas Jaraguá Ltda.
.'

(Antiga Oficina Kohn)

, Indústrias Jaraguá S.A.ReunidasPinturas de Letras. Painéis.
Faixas e Placas

Assembléia Geral Ordinária

Mudou tle para !l

Rua Jorge Czerniewicz, 497
Rllo convoe ..doll OA SAnhores Acionistas da

ludúst-tas Reuntrtas Jaraguá S, A •• para a ABRem

bléis Gerai Oe1inâria, a realízar se no día 29 de

abril de 1972, às nove horas. na séde social, à

I
Rua Rodolfo Uuf'·mue!lsler. 755, li fim de delibera

rem ;;ôbre a :;"guinte ordem do dia:

� I - Aprovação do Balanço e Contas do exer-

cicio de 1971.
II - Eldção do novo Conselho Fi.c'!l

In - Assuntos de interesse da Sociedade.

NOTA: Achllm-!e' à dispopição rios Senhores

Acionista!! Oll documentoR 8 Que !Ie ref.are o lutigo
99; do öecretó'lei n.· 2627 áe 26 de setembro oe

1!l40
Jaraguá do Sul, oa de abril de 1971

Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

"

Dr. Francisco Ant,ooto Piccioue
lH:�D-':CO - C.R..lH:_ 1.'7:

(C.P.F.) N.o 0043414379

Oirurgia e Olh.llca de Adultos e Criança.
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE I�AZARÉ . flORUPÃ

Residência: Dr. Nereu Ramo!, 419

CU_UPA - SANTA CATAR.INA

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

••
OCampeãoJackieStewart.

Pn_eusGoodvear..· �.
O IncrívelTTPP.

",,:. l

" Ganhegrátiso incrívelTTPp,
1
... :;_../., �Truquese-':écnicasParaoPilôto
�� (euma reVlSã_, de seus pneus).
�. Simples:
r .Jac.kie stewart venceu o Campeonato
! Mundial de Pilotos· de 1971.

�1IJ'lw},

Correutôdas asprovas com '::'

os seguros, fortes e resistentes
pneus Goodyear.
E,muito contentes coma dupla

IND� E COM. BREITHAUPT S.A.
S1It_ '.Av.Getulio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul )!!I'��:��:;.!:

Ji ::",.�:,.��, �o' Go_olllfEA'" o_o.� ;-': ..�,;::
;' .. t�',,�,,\r�

,-:;,.�3,._ • ,'!'t... ,�� lAsen'içodesuasegurança, ':'} ..:�.�L. '," ":"',.1

�

I
·1
f'Vitória, nós resolvemos entrar

na comemoração..

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

j
I
.I

.�
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CORREIO DO POVO
ANO LIlI - JA)IAOOA' DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.679S.'BADO, 15 OB ABRIL OB 1972

..

Mais moderno
Transporte Ferro·viário

rá subtraído do nlor to.
tal marcado. Bsse silt•.
ma oonduzir' grandel
meesaa de passagelrol,
com segurança li eonn»,
to, tornando mais oonv"
niente o uso desse tran..
porte do que os melOI
tradicionais.

Deverá estar concluído
ao final desse ano uma

I II'
;e=================-�===;!

das redes de transporte

4} Colun.nll3. (JIo lhms Correio do Povo ;:=�'�t:':::.�: ::��
-

.

nos Espo ....tes quilOmetras, com subter-
.I:"

I
râneos e elevados e umO Lions e a Filantropia túnel sob a baia, na área

CL Paulo Moretii
-

===========" da Baia de S. Pranetsco.
JA IM E Os passageiros viajarão

em trens ultramodernos,
com vagões de 21 me

tros da comprimento, ar
condicionado, luzeR indi
retas, amplos corredore.s
e janelas grandes de VI·

dros coloridos. Esses
trens correrão silencio
samente, à velocid�de
média de 80 km horáríos.
Tal sistema Berá com

pletamente automãtlco,
embora deva vIaJar um !..-----------

operador em cada trem
com a tarefa principal
de observar os proble
mas. Nas horas do "rush"
o intervalo de salda en

tre um o outro. será de

apenas um minuto e meio.

Os passtlgeiros compr�,
rão "cartões de crédito ,

de plásticos. em mäquí
nas automáticas, nas es

taçõ es. Colocarão os c�r
tões na feoda do portão
de entrada e saída e o

preço da passagem se

o "amaí.voa uns GaS outros" é um mendsmento
que, IItravessllndo eéeuloa e ruistindo à corrosiio do Festival ARWEG
tempo, conetltui umll enciclopédia que enfeixe Iodas
IIS lições do amcr, penerrando nos corredores da
história par. dela exlrai� euelnsmenroa que a vida do
homem proporciona.

._Malgrado o paslar dos séculos e a evolução
progressiva que o próprio mundo determlne, se .é
verdade que o mendamenro do limar restate à corro
são do rempo, não deixa de ser menos verdade que
o ódio campeia desenfreedamenre, etlrando irmão
centra irmão, num deseluetemento epocelípnco, num

procedimearo em que es retellações pessoais, tão ii

goslo de Hnruas viperinas, procuram, senão banlr da
tece da terra o s�u opositor, lia menos enxovalhar, Para amanhã teremos bons sacontroa pelaao menor den�gfIT-lhe.a honra.. parra da manhã e, na psr-te da tarde como pr elirni-

. E. nesre Jogo �e I!ller.esses mesqutnhos e coa-
nar teremos Menegotti X D. Pedro II de Oorupä e,denéveís, a repUlaç�o alhe�a, que �er�ce ser. resguar no desfêcho do festivlll estarão preliando Associa'dada e respeitade, e �spezlnha�a,. e vfltpendteda. Es- cão Recreativa Weg X Tribuna do Paraná e TV

can�lIram-se Janelas a maledtcêncíe e, pela porta do.s Igus9u Canal 4 de Curitiba.sennmentos humanos, penetre se no seio da resper-
Ii.bilida�e, enraudo pedras à reputação alheia, numa

Certame' Estadual Catarínenseafronta deslavada à sábiil mäxtrne do enngo brocardor
"Quem tem telhado de vidro não erlre pedras DO do
vizinho".

Contudo, as lições do rempo, compiladas no

díe-e dte da existência de cada um, vão regístrendo
Ieios, vão anotando episódios que não desmerecem,
Dem deslustram os personegeas que deles participam
Dai o por que de ter olhos pare ver e duvidos para
ouvir não. ap�nas o I ..do negativo da questão, mai!!
lambém e pricipalmenle o positivo que, inegavelmenle,
possui facetas que enôlrecem e sublimllm o verdadei
ro 8entido da filanlropia e o real significado da
caridade e do IImOr.

Não bdalassem.lllis lições, haveria, de reslo, o Próxima Rodada

IIspeclo de religiosidade da questão, que envolve Eis aí jogos que oompõe a 78. rOBada e, quasentimenlos leocêntricos, os quais impõem à reflexiio será realizada na tarde de amanhã:
a transiloriedade da _vida humllna, que atribuem à
consciência ali dlrelrizes do comportamenlo terreno, em. Joinville � Caxias X Avaí
opondo 110 IlDlropocenlri.smo efêmero o principie da em· Brusque -- Paysandu X América
eternidílde irretorquivel de um Ser Supremo, raziio em Florianópolis _ Figueirense X JuventlJs
primeira e úlrimo fim de IodIIS IIS crialuras. em Crioiúma - Próspera X Heroílio Luz

.

E o Serviço Desinleressado que L10ns Inlerna- em Lagbs - Internacional X Palmeiras
cional prega e pralica não deixa de ser, de' cerla
forma e pelas cllracte'isticas de que se revesre, uma DE SCHROEDER
apologia do "amai vos uns aos outros�', porque ele
sugere desprendimento, impõe Irabalho e exige amar Liga Esportiva Schroedenseà causa do bem comum que,. em última' é!IniÍliseé . _

pressupõe ii exislência dil caridade e a .prálica da ComuDlcaçao
filanlropia como escopo de umll larefa allamenle
benéfica em lermos de filosofia lt!manislicil e perlei
tamente coerente, em razão da filosofia leoníslicil.

Represen tação
, )

Elemento residente em CURITIBA,
registrado no CORE do PR. deseja re·

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à baae de comisilões.. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Oaixa Postal, 1898

CUR!TIB,A - PARANÁ

Ted lugar no Estádio Max Wilhslm, hoje II

amanhã o grandioso festival esportivo patrocinado
pela Assooiação Reoreativa Weg ARWEG de nossa
cidade.

Diversas serão as equipes, de nossa cidade e,
cidades vizinhas que estarão presentes para o maior
brilho da fefta esportiva.

Poderemos destacar para a noite de hoje, 00'
mo partida de fundos, o jogo entre Baependi e Ti·
gre de Joinville.

. ,

Olaseificacão
Eis como se encontra a colocação dos clubes

participantes, após a raalização da 6.a -rodada do
turno:

em 1.0 lugar _' Amérioa, 4 p'.p
em 2" lugar - Palmeiras e Caxias, 5 p.p.
em 3.0 lugar - Juventus, Hercílio Luz e Avaí,

6 pp. .

•

em 4· lugar - Figueirense, Paysandu, Prós
pera e Internacional, 7 p.p.

São 08 seguintes olubes filiados à L.E S. que
já receberam o Alvará de FUDcionaOlpnto do Con·
selho Regional de Desportoil:
Ligl! Esporti,a Schroedense
A. E. "Barão do Rio Branco"
S. E. R, Bandeirantes
,Esporte Clube Aliança
S. E. R. Coroercial
Avaf Esporte Clube

nO 088
n.· 006
n.O 021
n.· 022
n.O 823
n.- 024

. "Desportista
compareça aos estádios

Jaraguaense"
� -J � , �

Comp!'ou um carro

ferrugem -depreciar êste. capital.
LEVE-O LOGO, terá a melhor e mais garantida pintura e seu

carro estará livre dêsse ter'ror.

"RENOVAMOS SEU CARRO VELHO E PROTEGEMOS SEU
OARRO NÔVO", Oferecemos para pronta entrega:

Tintas - Vernizes - Massas - Polidores - Colu -. Borra·
chas - Corantes - Thinners - Solventes ...... Lixas - Vedadores - Elnfim,
'tudo que você' precisar para pintura de sua casa ou de Beu veículo.

Faça-nos uma visita

Rua Jorge Czerniewicz, 397 - "Fone: 2056
(no antigo· c8mp� do Baependi) r

nôvo, hem? Muito bem! Mas não deixe a

Cam(JaDbl de EdlC_PI
etva

O hasteilatenlo d.
Bandeira e o cante

do Hino Nacional são
obrigalórios, uma vez

por semeae, em Iodos
os estabelecimentos
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

'particulares.

Vende-se
Terreno

Situado 9 km. do centro
de Corupá, Ba Estrada
Nova Corupá à São Bsn
to. tendo 10 a 1.2.000 1li2,
altitude cerca 800 metros

própria pe ra coustruçãn
de casa de veranero.

Informações com o Sr.
Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal,·7 Oorupá.

t Agradecimento
Comunioamos entriSlecidos opassamen

te;> de nossa mãe, sogra, e a'vó, bisavó etata·

ravó

Liane Cardoso Fiedler,
ocorrido às 8,30 horas do dia 7 de abril

de 1972, quando contava 91 anos, 1 mês e 3

dias.
.

C PA falecida era filha de Juho es.;'r e

I
reira Oardoso e Elisa Zimermann e Vluva de

Adolf Fiedler, nHscida no dia 4 de maIço
de 1881. no Rio Grande d� Sul, deIxandO 5

filhos, 4 filhas, genros, noras, 46 netos, 22

bisnelos e· 2 th taranstos.
Por elite intermédio agradeoemos aOIl

parentes amigos e conhecidos que acompa

nharam 'o féretro até 8 última mor.ada, que
ofertaram flôres e ooroa.s; em espeCial agra
deoemos ao Rev" Palltor Hariberto GUlkBecht
II .ao LioBS ClubE! de Pomerode.

O culto em intenQão de sua 81ma terá

luga'r na. Igreja Evangélica. às 8,30 hs. do

dia 16 de abril àe 11172.
Jarsgui do Sul, abril àe 1972

Os enlutados

--------------------

,Todesanzeige und
Danksagungt

Es. haI dem allmächtigen lIerrn über Le

heq und Tod gefallen, am 7. April 1972, um
8.80 Uhr, aus diesem Leben unsere Multer,
Schwiegermutter, Gr08smutter und Urg' 086-
mutter,

Liane Cardoso Fí�dler,
.

im Aher von 91 Jahren: 1 Monat und 3

Tagen abzurufen ..
Die Verstorbene war Too�ter �e8

Julio Cesar Pereira Cardoso und Ehsa Zlm�
mermsnn und Ehefreu des .erstorb.en�n Adol.f
Fjedler, geboren am 4, �ärz 1��1 in RIO

..

Gran·

de do Sul und hinterla88t 5 Sohne, 4, Tochter,

SchwiegertÖchter, Schwiegersöhne, 46 Enkel,
.

22 Urenkel und 2 Ururenkel.
.

An dieser Stelle danken wir 8lle� Ver

wandten, Freunden und Bekannten die d�r
Entschlafenen das letzIte Gsleit glben, die

Blumen und Kränze BendIen; besonders dan'
ken wir Berrn Pastor Bilriberto GUlknecht
und den Lions Club ,on Pomerode.

Die Dankeagung findet am Sonntag, de�
16. April 1972 um 8,30 Uhr in der Evangeh
schen Kirche Btatt.

Jaragu6 de Sul, April 1972
Die trauernden Hinterbliebenen.

_

So nimm denn meine Hände, und.fu�re
mioh, bis an mein selig Ende und EWlghch.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


