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DESTAQUE Bodas de IArtur Müller: 15 anos de pássamento
O U r O No die 27 de ebrll trens-

correu o lá.· ano de pes- ,

semento de Artur Müller.
O Ilustre extinto foi um

dos fundadores deste se

manário que, em 19t9 iní-.

cieva uma neve jornada
nesta rerr••

·OEP. PEDRO
I

COLIN EM

festa da Igreja Evangélica Advogados
DilS 13 e 14 de �Ilio Bôa musica abrilhanlar. Ihpróximo ii Comunidade os dias de fesla Ninguem esco emevanll'élic. LUlberana de deverli falrar à Feslli dói

�.r:��á 1�:diC��!lIre��!II;: ��:un�:jJ��lro��:::é��� 'dl·rl.genteslaual, elsinalando no cor· bôa causa, V. aproveila o

relle IIno o 65.. ano de I e m p o parlicipando de
fUDdlÇão. Grindes prepa- ólimos divertimenlos. VB 'A .sub Seção de Joinvil.
ralivos couomem o lempo e leve I! famflie. Ie, c11 Seção de .sllnla Ca-
d.. várias Comissões, lO Ilrina, da Ordem dos Ad-
dia empenhada. em fazer "C

.

d P " vOO'ildoe do Brasil, ele'O'eu
d,lI fe-ll·vo en",onlro um

orrelo O ovo.. ..

� "'\

I
no úlrimo dia 21 de feve

resultado elrlmenle satis um Jornal reiro de 197!, II sua pri.
fl16rio, com o que. Co. a Serviço do Povo meir. direloria, que foi
I1lUDidlde poderá alnder :...___, ... empaleada nQ dia 25 do
',os muilo.l!l encargo••10 ',' mes, 1. mill. A novel dire
eiais. lTIDl1FiIlIrm P' 'Jl {h� loria ficou COOslilufda pe
'. Stll'D�do se observa ola 11 lllijl J1J.W� caLlijI� los seguinles advogados:
diversas cemldas socilis Presidenle _ Dr, Paulo
reiDa II'rande especlaliv� Ir 'll f' t]l AI tflIrp'� Medeiros; Vice Presidenle
eil löroo da progrilmação, \L.caL�ttIL\\ll'U' �� - Dr. Manuel A. dI! Luz
lodosdisposlose conlribuir 9 Fonlu; Secrelário - ,or.
Pira um. ClUS. jUli. e Dia 1.· de mllo ioicill' Aymoré Palhllres e Tesou
,orlicipar do sorleio de se o pufodo de CIÇ. em relro - Dr. Carlos Adau
btlfssimos brindei. Sanla Clllarinl!, Segundo 10 Vieira.
A programação p r e v t o IBDF ai áreas onde o A base lerrilorial da

Pllra o dia 13 - sábado caça é permi'ido eslá bIS' .subseção compreende ..

bEl iafeio de fesla, às 14,30 lanle realringidll. Na rell'ião '::omarcas e .são Froncis
oras. No dia 14 de mlio do Vale do Jrapocú não co do StIl, loinville, Gua

.� �972 - domingo, 'IIS consla nenhum municfpio romirim: lar.fuá do Sul, A 1010 moslra mais umel

IIlvldades iDiciar'5e�ão onde. caça seja permirido São Benlo do Sul, Mafr., ponle d II n i f i e a d a pelas

�om �ulro Feslivo, seguido O .;IIIunicfpio ma!s próximo haiópolis e CanolOhéls. cheias de �4 de' mdrço de

.e diversões, não fallando de Jaroguá :do .sul é Rio "C o r r e i o do P o vo", 197:! Naquela ocasião aba
I IradieioDal CaSinha, à Negrmho, segUido de Mil a p r e a e Illli aos i1uslres leu se lôbre Pio Cerro

�reço� módicos, 'onde ee frll e Cllnoinhas Desla vez. membros d'l Dovel Subse· um.. lemptslade que. no

IObreaSlLe o môlho pardo os ama!Jles dil cllça lima, çiio de IOinville, oa cum 'muDlclplO provocou cem

(Schwarlzsauer). Churras dorlSla deverão vencer pnme'1l0SdeSle semàoári<" milhões onligos de prejui•

b?dS' galeIo:., marrecos, be. regular dis I â f1 C i a. para com os VaIaS de uma zos. A ponle danificada
I as, café e sanduiches. satisfazer o seu hobby. profícua a-eslão. locGliza-sc em Rio Cerro

A imprensa cerertnense

telá dando um destaque
espectal ao notíetãrto de
3rllsllia. Segundo a nott
cil divulg!ldll em nOSl!O

meiQ o Dep. Federal Pe
dro Colin foi agrecledo
pelo Govêrno da Repúbli.
CI com II Ordem de Rio
Branco, no Gráu de Oli
crel A mencionada dísun

Çio é apenas' contende a

Imporlanles personaudades
do mundo poltneo. social
II econõrníco do país. A

enlrega de Medalha 110 IDep. Pedro Colin realizou

se no dia 17 de abril de

1972, no ôeléo Nobre do
Iremere If, ne presença do
AImiranIe Augusto Rade·

maker, Vice Presidente da
República e do Minislro
du Retações EXleriores,
dr. Gibson Barbosa, além
de eutorldades civis e mi

Iíreres.
A nottele honra sobre,

m.neira a laragU/í do Sul,
POi5 nliS eleições para a

depulação federal, dede (J

tmposetbtltdode do Dep.
Lauro Carneiro de Loyola
concorrer ao pleiro, II

ARENA Jaraguaenlle con

correu com ponderavel so
ma de valos paril condu·
zir 9 iluslre homem pú
blieo plIrll represenlar a

região nl Câmara dOi �e
ahores DepulGdos, OG Cd
pilai da Repúblicil. Daqui

Gennero Sarli é um dos Artur Müller leve atue-
primeiros hebttenres de ção deslocada DesI., comu
Nereu Rllmos, nasceu ne nidede, ao ternpo em ,que

I
A I d e i a de Mohnelle ne perrencíamoe ii Joinville e.
Bologna (Irélte] aos 18 de posteriermente, como mu

janeiro de 1890 Em 1895 nic!pio emancipado. Além
. tmigr- u pare o Brasil [un de serventuérto d", Iusttçe,
ternen.e c o m 8 e U p ii i dedicou se à cause pública
Agustinho, ra�cando·se e na rnvesndura ocupou
prtmetrememe em uma fa

os cI�gos da: Intendente,
zenda de cefé no ESlado preteíro municipal e depu
de Minas Gerais, lá viven fida estadual eonstüuínre.
do apenes 3 anos, quando Como joraalisla, fundador
a familia resolveu mudar- deste sernenérto, [unrernen- do Sul AmiaO!I e admire-
se pare ôerne Càlllri�

•

te com outros honrou II dores do flrande politico
(1896), indo residir prime� imprensa eerertnense, I,rl. d� JCIfL'�U' d., Sul. com
ramenle em Blumeneu pere vés ae trabalhes e campo pereceram ao túmulo de
depois üxer-se deüníuve nhas cívícas. Colaborou Artur Müller, pira render
menre em Nereu Rilmot da dlvulgeçêo da htsrórte eo exnnro II lfIf!recida ho-

� �r;n·.29. de a!>�H de 1.�f2, dos prlmordi•• de l�rcgulÍ m�nall'ilm.
. c e r- ra 1 u'" ou"Ç)i..i-ê:S � 'y�ml -_ ...�'--------'�"""" �

Amábile MuraM II: d�sltl légio lerdtrn Sio :>aulo, i reu qamoll; Cacflia, sc)lelrll
feliz união neaeerem lhes em São P4Iulo; Ana, sol I e ruideAte _em Nereu Ra-

15, folhas, sendo 10 Irlhss. tetra, reaidenle em Corupá; i mos; Améli., aolllma, re

e fi filhos, Iodos vivos, e Lidiíl, so)leira, residenie' aidoõt;l. em Curitibll; Leo

assim' sendo: Mllr!a, casa em laragul! do Sul; Olivio nora, cuad. com o Dr.
da com o Tenenle Hi!rCilio cílsado com Terua, fun Hélio H. Sakurag , médico
Deli'Agnelo reSIdente ·em ciODiÍrio' do AZIlO .s A., na cidade de Toledo PR;
Curiliba. PR; Adélia, ca· residente em Nereu Pl!mos; José. Fun c i o n á r i ° da
sad .. com Marlin PlOler, Tereza, casld. com Helmar Vleuey .. Ara, relUie:nle e·m

funcioni'lrio da Prefeitura {'ini da FiibriCIl dc Bfbi .são PauiG.
'

Municipal, residente e 'dis Hull'O Cini, r.sidenle

larague do 5111; Helena, em Curoloba; Alzira, casada
c. sild o com Belarmino com Denis., di .silvd,
Garcia •. Vereador e Co- funcionáflo da Cobal, re

merei'Dle residenle em Ilidenl. em Curiliba; AD'

Nereu r�am08; L·no. cascdo g�lu. so.!e!'o e .:!,.id�nle

com Edinil BrEssani, 'ad em Nerllu Rlmol; Alfredo,
vogado e Oirelor ao Co 5clleiro, re�ideDle tm Ne-

saudamos o i1uslre calari

nense, para dizer da nOSSi!

salisfação de ver mais um

barriga verde a se desla·
car no cenBrio nacion!!l,

honrando com Isso as

gloriosas Iradições de nos.
SI genlil. Cumprimenlos
ao Dep, Feder III Pedro
Colin

A Foto do Fato

Em dete de hoje com

plerern suas boda!'! de ouro
o esnmedo casal Gennero
ôern - Amabile Murara

ôern, restden es em Nereu
Ramos.

.

,

e faz parle das 16 ponIES

'que sofreram danos em

SUII eSlrUiura, obrillando o

municlpio a sua recons

Irução. Aos que comen·

Illram ser apenas' falaçiio.
(I prov. iOfel,z do aconle
cldo, Todos os munlcipes
eSlão concorrendo Pdr"

que com as SUdS coolri-

O e p • I II II. cerimOl:íia
relirioll, qUI será oficla,da
às 17 hnres. nll I!!,rr.ja N.
S, cio ROI.rio a femllla,
5., ·ftuairli j)4!lrAO limit chur
rllll(:adOil tUi rre8!d�ISCIB do
.sr Brlllrmino Gllrciil.

bUiçöeI .,jdm reparadas
as ponlei que conduzem
iI� riques.. do municlpio.
Hoje. ii ponle já e�liÍ dan
do trâf1-iro eos atus UIIU'·
rlOl, .em que o muniefplo
n!tces.HasSt dec' arar a fa·

mosil ·'ul.midllde públi
ca".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende-se Metodo Audio Visual
Curso completo em um ano

Após o curso V. Sia. poderá falar e es·

crever cOm todo o desembaraço.
Informações e matriculas, no colégio SAo "

Luiz DO horário das 14,00 horas às 20,00 horas..
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"

d? Regístro CIVIl do 1. Dis- Carmen - Br�nd,enburg f
, 1

'
'

I" �
.e F,.';"I., I o' t I

tmo da Comarca de Iaraguá Ble.. brestletro, solteiro; II -Efetuou-!!.e -Ii'o períndo
:

dI! 1.0 'de mar

,; ,(; (C, •• e '".�.It. I do Sul,. Estado de Santa escrtrurérto, natural de III .nicipio de Jaraguâ do' Sul, um levanta

,La.r4nfeiras, Péeegueiros, Catarina, Brasil. raguá do Sul, domiciliado :nivel alinienta� dOI escolares. Este levantiilIfeiíto
k�ki!leiro8, Macieiras, Ja- faz Saber que comparece- e residente à. Rua Getúlio íconstóu de: .;1··�

.

botícàbeíree, etc. Roseiras rarn no cartório exibindo os Vargas, nesta, cidade, ·fi-
'

." l,o - Seleçãö tíe dined tamílíae do meio ruo

Q,ahfia,8, Oamãllaa, Ooui- documentos exigidos pela" le , lho de Miguel Schwanz e ratt"o�a� de nlvel alimentar dif:�r!íilt�'; onde foi

f.Elra.�, Palmeiras, etc., et.c I
afim de se habilitarem para de Alice Ayroso Schwanz 'eita- â pesagem uos alimén.los 'fuais :'frequentÍ!.:!'

" ,

' .

casar·se:. Ela, brestleíre; solteira, mente usadoe pelas familias, " ,'- .

. ,
li

, PEQAM OATÁLOGO Edital n. 7.793 de 20/4/72 balco.nillta, nlltur'1I1, de, Ie- 1 2,° - Seleçã� de três escolas .de. comunída
regue do Sul, domlcíllede 'des com poder alimentar bom, médio. e ruim du

ILUSTRADO Adernar Bartel e e residente à RUII lolnvtlle quals foram inquerid08 os aluaos dillS mesmas bem
Irene Krause nesta cidede, filha de como pesados e medidos.

!.

Ele, brsaíleíro, solteiro, Armin Brandenburg e de I 3.°, _ Tabulação DO escritório' dos dadoe s
.

bancãrto, natural de lere- Elsa Friedemllnn ßrenden- respostas'. coletedas dos alunos' dali escolas sels.

'.' guá do Sul, .domiciliado e burg. clonadas, sendo elas: P
-

....._--_.,..... .: c:::;:.c:::..::::::."....c::;:::.c::::oc:::::o residente à RUII loinvtlle, Edu I 7798 d :l5/4/7t �
, Escola. Reunida Est�dual Profe.ssor João Re-

1·j9'"".,====::======;============
nesta cídede, filho de Rei. .a n. ,e märto Moreira da comuuínade de RIO Cerro n.

",' _ S O O I A I S noldo Bllrlel e de Eme Alfredo Ponlicelli e Escola Municipal Dom Pio de Freitas de EI-

='(''''''\'======='== Vogel Bartel. Ellrlde Leitzke trada Oorupá. Escola Isolada Estadual Ribeirão

AI".
, Ela, brastlelre, solteira, Ele, brasileiro, solteiro, Molha.

'. 'niversários Dia 02 do lar, natural de laraguiÍ lavrador, natural de lere- Deste: levantamento conseguíu-se os. seguintes
�<; , O A ild S

do Sul; domrenrede e re- auá do Sul, domíciltedo e resultados. A média do estado altmentar-.ríos gtu'
JJ.;;.,I1.zem anos hoje .

'- sr. ri o. tulzer, lO I

I é
.» I

r residente em Aricanduva,
sidenie em lomvtlle, neste resídente em Garibaldi, pos de es co ares inqueridos regular' sendo que:

\\.:... Rodolfo Reck .em 'Paraná; Estado, írlhe de Helmuih neste distrito, folho de Que 75,7% 408 escolares têm defícíêncía de pro.

Itapocustnho;
,

_ D." Lucilda Emmtjn- Krause e de CllHa Lange rino Pon�icelli e de t:lza te�na8, consequentemente falta de yitaminas B2,

.� a sra. Wally, espo. doerIer; _

Krause, Kanzler Ponticelli. ,98,9% dos escolares têm deficiêncÍ'a de ve

BB, do. sr. Francisco. Rin- _ Angélica Murara; Edital ß, 7.794 di 20/4/72 Ela, brasoleirll, lIolteira, getAis verdes e amarelos. causando assim a falta

c�,:. '1 _ a sra. Evanir, flSpO-
do lilr, natural de JlIra2'uá de vitaII!_ina8 A, C, B2, B6, 8ais min�rais, cálcio e

',-;- o 8r, Erich Schwarz. sa do ilr, Henrique Nicol Moario Marcos Sstinghen e do Sul, domiciliada e re ferro

reludente em Rio da Luz

/llIZZi'
snitda Marla chreiner sidenle em Garibaldi, nes 99,9% dos e!!colarf!8 têm dE'ficiência de ou

Vitória; _ '0 sr. Nelson Kreutz Ele, brAsileiro, solteiro, te distrilo, filha de Bertol troR vegetliis, havendo assim a falta dft vitaminai

'-:- a sra, Oldai.a V:ieira, feld, residente em Jua- operiÍrio, nlltural de Jara do Leitzke e de Htldegard de grsu mais baixo e de saio'! minerais.

rltilidente e� JOln!llIe; guazinho; guá do Sul, domiciliado e Schulz Leitzke, 98,8% dos escolares têm dt-ficiência de fruo

_ EI Ir. LlOus ZIemer _ Ramiro Schmitz. residenle nll Barra do Rio t81', acarretando assim li falta de vitaminas A, C.

mann, em Ilha da Figuei- D'
. Cêrro, neste distrito, fIlho Edital n 7.799 de 25/4/72 B6, fó�foro, ferro e cálcio,

ra; .
W 03 de Olegario Stirighen e de

.

Cópia recebida do otl 87.2% dos escolares tem I'XCe8S0 de alimen·

._ o sr. Arthur Hoff o sr, Martinho R Teresa Scheuer Slinghen. cial de Blumeneu, neste tos como: carbono de idrat08, açúoares, gordural

mann, residente em Rio ele Rio Cêrro;
. engel, Ela, bri''dile.iril, solteira, Estado. II leguminosas, .

da Luz II; , _ a sra. Matilde, espo indu�triária, nillural. d� Ja. Alidor Lueders e
A média do estado físico dos escolares dei-

:.._ Ro.se M a r;; a r e t h sa do sr. Germano Horbst. ragua do Sul, domlcllilldll Denise Parucker xa a des€'j'H pois quanto ao peso:

Meyer; _ o sr. José O.távl'y.' e residente na Estrada No- 28,2% são desnutrid08, 28% são
_ magros,

D D·
.

d f I.... Ele, brllsj.flZiro, solteiro, 366°1
- .

9°1 ã b
�_ o r. letrieh Huf- Tomelinn em Jaraguazi va, neste iSlrito. i lia de ' 10 Bao normaIs e 10 Il o oesos,

fllnuessler _ Quimico In. nho" Rodolfo Schreiner e de industriário, natural deste Quanto a estatura:

du.8trial dali Industriall
• �uVir2'e. Schreiner. Estildo, domiciliado e re- 28,1% ião Qe�nutridos, 31,8% são baixo, 28,1%

Reunidas Jaraguá SA; 4 Dia 04 Edital n. 7.795 de 20/4/72
sidente à Rua Preso Epitá. são Dormailil e 13,6% são alt08"

'

._ . Cristiane, f,'lha do
cio PeSSOlI, nesta cidade, Em geral as deficiência8 de peso e est!1tura

- A 8ra. Ruth Ribeiro,' I
.

d AI L f'lho d H
.

L d
sr, Dietrich e Reaate

ose e, encllr IIzzaris e I e enrlque ue ers Ilão causadas do desiquilibrio alimentar' das fsmi·
- Cristina Zaoghelini', Z 'EI M

.

L d W II L d
Huffenu.esl!ler.

eni.ll e 6f111 ��cowicz e e d y, ue' ers.
. lias, bem como o não conhecimento do valor. nu·

- a sra, Alda Soares; I, Ela b I It
.

R E,'le, brasileiro, auxiliIIr '
. _ r�SI Ima, 110 elril, tritivo dos alimentos. '

!
.

- o í!lr, alt, Frederico J comerCIaria nalu ai d t "
.

Zibell, em. Pomerode;
de rs�rilório, natura� de '�7, .

r es e' Isto filZ com que nOI preocupemos em orieB-

. . lara ...ua do Sul, domicilia- Estldo,. do clh.llda. e re- tar as fam'Uiall, 08 professores e (.)8! eöicolares, pa·
I

, _ o Jovem Ademir Jo· .. s d te R I II
é A do e residente em Vili!

I en a ua OIDVI e, em ra amenizar ou sanar .os problemafl que 8urgalD·
s nacleto, nesta cidllde', BI tEd

NovII,. 'neste distrito,' filho .

umenau, .
nell esta o. nellte sentido.

.

- o jovem Ingo Wen· f lha de H I Ih P k
k de VerO'ílio Lazzar-is e de

I e mu aruc er ,Márcia Lehmkuhl
setac y, nesta cidade." d W" 'd P k

Daulipa do Nascimento
e e IDlgrl aruc er, Exlensionista Doméstica Rural

'

Dici 05 Lllzzaris.· Edital n: 7800 de 2éi4/72 da A ARESC

_ O sr, A r n o I d o Ela, brasileira, solteira, WaidemIIr Nilss e

Schroeder, nesta cidade; indulltriária, Dlturlll de Ia Ursula Kamchen
_ o ar. Heinz Mar- raguá do Sul, domicililldll

quaràt, nesta cidade; e residente em Vila Nova;
,

"- O Ir. Giardini Luiz _ o sr. José Menegotti; I\_Este distrito, filha de

LflDZi; _ Marlise, .fiIha do !Ir.
Francisco Leseowicz e de

;.... ó sr. Bertoldo Bal1- Pedro e Angelina Schmitz; Hilda Nllzallo Lescowicz.

m'nD, resid'ente em Três I,
- Srta, MiriaQl, filha Edital n, 7.796 de 24/4/72

R(bs do Norte; �'e Henrique Hafermann; Ademar Hansen e
.
_ o sr, Hilário AUon-' ',_ - l�se Trapp;

.

Bdith Bäehr

.�, Gneipel, em Sehroe- ,
-:_ Wilmar Vitor, filha Ele, brasileiro, solteiro,

tier, II; de Vito.r e I1Ia Viergutz; operário, natural de Illra
'Il:::'_ Wilma BlaDck, re- ...:.:.', Maria Calisto do guá do Sul, domicililldo e

•�dente em JoinvilIe; Roaário: resideDte em Jaragullzinho,
! neste distrito, filho de Bei-

, ,� D.a Hilda Baumann, a Sra. Úrlula K Du- loldo Hansen e de Alvina
Desta cidade; we; Kamke H.nsen.
'- Gilberto Luiz Klein, a sra, Olivia Schio- Ela, brasdeirB, solteiril,

:·,L Jonm Reno Bauer: chet; doméstica, naturIlI de Rio
, .' dos Cedros, neste Estado,
: ,:._ a Sia. Nevia Maria

- a srla. Irma,. espolla domiciliada e residenle em

�tretti BÓkeriberger, ·re· do aI:', Ervino Gr�mkow; IpraguaiZinho. neste distri

.i�ente em Curit*ba, (>a- .

- Jair Ger,nt em All- 10, filha de Emilio Bãehr

f4pá, torga, Paraná, e de Gertrudes Bãehr.

'gy; ,-Emprêsa Jornali.tjca
\ 1lf;::ljCorreio do Povo" Ltda •

.

I));f
.

• .1972.
"r..... . Diretor

"C;;,t:��ênio Vit�r Schmöckel

'1�"" ASSINATURA:
\'\\bual ... . • CrS 15,00
éSemestre • • • CrS 8 00
�vMso . , . . Cr$ 0'30
�límero atra!!!o CrI 0:50

'lr;\ ENDERtÇO:
,;.,

I
Caixa Pei.i.l, 19

�AveDlda Mal. Deodoro 210
Jaraguá elo sur . S. Caiaria.

i,1 I;eopoldo Seidel
- OORUPÁ _

J!,äzem anos Amanhã

:- O sr, Jolio Batista
Rud61f;
..
- a sra, Elizilbllth Ka·

taTina Schniidt, em Jara-
gúazinhu;

-

'- Margareth Ba y e r,
ein l:Jnião da Vitória, Pa-
riWá·

.

: '; ,

Dia O! Ele" brasileiro, solteiro,
operário, naturIlI de J.ra�
guá do Sul,. domiciliado e

residente em Três Rios do
Norte, neste distrito, filho
de Alfonso Nass e de Ju
dite Vailllt.e Nass, -,

Ela, brasileira, soheira,

��:��tr��i�uta�u��ic��a�i1il ßssociacõo Clmercinl e Industrial de ]arauuó do �al
e residente em laragllá N t P IEsquerdo. neste distrito,

.. O a ara a mprensa ,
.

filha de Erico Kamchen e
I

A Associação Comercial e Industrial de Ja·;
de Alida Jllnsen Kllmchen .. �.aguá do Sul' e o Preposto da Junta Comercial do '

.

. Estado -em Jaraguá do Sul, informam que a partir' :

hE parat qUJ �hdgue ao �tí do próximo dia 10 d. Maio será obrigatório o use'
n eClmen o e o os.man e do requerimento padronizado, mandado adotar pe" .'

pa<�ar o presente edl'al que If' Resolucão n.O 4/72, do Presidente. da junta Coo, j
�era pubhcaódo. pela IdmprNlsa mercial do Estado, para autenticação de Livro"
� .em (alt �IO on:. sera

I �isoal8 e Comerciais."
,

_

. 1

a:hxado durante 1 S dias.
,

Se 1.1\ O reque�imento, que estará à dilÍpöiliçlia d08"

al�ué� :ouber de algum Im·
ii,�teressßdos na8' papelarias, livrarias, etc .. já nOI,

fe 1m,! o .

acuse-o para os !�roximos dias deverá ser apresentado ao Prepoil-
lni ega��, :t.o da 'JeE,. em' três (3) vias', contendo todos o.s.
AUREA MULLER GRUBB� dadus nele solicitados.

'

Oficial Inforll!am, outrossim, que: .

a) -' Fica dispensada a lavratura do Têrmo '

de Encerramento nos livr08 a se.rem autenticados; I

b) - foi dispensado o recolhimento da. T8xa I

de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), à Exatoria Estadual, '

. para autenticação dos livros; .' "
:

c) - De acordo com cláu8ula aditiva 'o'

qonvênio firmado entre a Associação Comercial. e ;
Ibdustrial de Jaragut do Sul e a ,Junta ComerCIal
do Estado, 08 emolumentos - Cr$ 7.50 (sete cr�'

zeirGs, e". Qinquenta�centavos) por Iivr.o a ser_, aU'

teDUcado, dev,erão_ ser pagos �o ato da apres�D' I
taçAo dos livros ao' Preposto da Jun�a ComercIaI.,
I Ass, Ferdlnando PiB�'

.

Alberto Dalmarco, Sindico da Falência de

Silvino Franzner, avisa a todOl! (JS intereRsados

que S8 acha à disposição d08 mesmo!" às, ter·
çal! feir!l.ll, quintas-feiras o l!ábadp8, em seu

escritório à ,

Rua Duque de Cr.xias, 366, em Co:rupá.'

JuiZ.' �e Direito �ß Clmarel de JBrlgUÓ do �ul

EXCEPCIONAL
OPORTUNIDÀDE Campanba �� Educa�o

Civ!ca '

._---------------

I N G L, E S
, .

Excepcional
i

oportunidade para elemento

dinâmico, com ,ambição de progredir.
Vende·se com ou sem o imóvel.

O hasteilmento da
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

pö'r semana, Im todos
os e�lIabeleeinienlos
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

particulares,

Tipografia - Papelaria � Livraria
I •

Vende·se ou· arrenda-se, localizada em

privilegiado ponto comercial, no centro,
com espaçosa residência anexa.

fi.

Um Acordeão, marca

Sonelli, em perfeito esta
do de conservação.
Preço de ocasião.
Tratar nesta redação

çom o M. V. G.· �--------------------�,��----------

Ver e tratar: Avenida Getúlio Vargas, 350
]ARAGUA DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



José' lE1l1lllmeilll�oerfer §u�o RECEI�A FEpERAL: ".
"n===================·

fnqústrla e Comércio ßpreSllle,dlclarlCDO mesmo Bem (lIUOI18 ri· E -t
�. Ju' r�l.dl·eo Cnnta�bl·1

J

. CGCMF N. 84430.412/001
. �sclareoe a Delegacia. da Receit� Federa! de II sen ono u

Relatório da Diretoria Joinvílle, por SU& AssessorIa de Relaço�s Púbhcl\s, "
----------.-----

I'que a entrega da declaração de rendímeatoe de
II Max Roberto Bornholdt

Senhorel Acionista!:
Pessees Fisicas .i �êde bancária autori�ada, uma

I'.
Atendendo aI determinações estatuárias e pres-

vez que o contrlbu!nte não tenha recebido o t;n· "
crições leiais, cumpre a esta Diretoria apresentar- velope ,�I. formulárl?s e� .tempo:, poderá �er feIta II Luiz Henrique da Silveira

,oI OI documentos refarente ao exercício encerrado
sem a etiqueta de Identífíeação , outr�sslm bas " ADV O GADOS I'

el» 31 dI! dezembro de 1971, a demonstração do
tande a �eoçlio do número �o !JIC antigo, pösto II IAti'o e Paasleo, demonstração da conta de Lucres 9u1 a vah�ade do mesmo fOI dilatada até 30 de

" I• r.rdas 1 parecer do Conselho Fiscal. Junho próxImo., II

.itaa9�� e�����i:�-fi:�����ra ���t�S!���o :ub�::i� ß��!�!l�!. t!�bé��utSi�!tg!!iaC!!lae�e��!it. II H1L]J))� ]J))�M[KNG�§ VAlRG!§ ,r
dOI a 'aSIla aprec:iação na proxima Assembléia Ge' deral de Joíavílle que ali Pessoas Fisieas poderão " !,Iral OrdinAria. fazer "abatimento" na lua declaração de rendi- II Contador

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1972 mentos de despesas realizadas com Iiuencíamentos ß
A Diretoria .para equtsíeãc ou construção de "casa própria", In,

BaiançoGeraiEncerradoem31dedezembro de1971 ���f::!rd�3.s�s��m� !�n:���!�O de habitação, de
II Registro de Firmas IPI

R d I
T I· D·"

.

fi a - [uros pagos às entidades financel'ras do I' Escrítas Fiscais Imp. en a

Iranscrito no ivro 11lf10 n.O 5 às s. 149 a
..

153. O Diário Re acha registrad!il no Juiz de Direito Sistema Ftnaneeíro de Habitação, no ano base de II Contabilidade ICM
da Comarca de Jaragul do Sul lob n.· 12040 em 1971, qualquer que Beja o seu valer; I' INPS Id 22 04 1969 b - 20 (vinte) por cento do montante das Defesas Fiscais .

.
dlla ti • -

•

A T I V O presteções de finanoiamento efetivamente pogas, II FGTS
Imobilizado durante o ano base de 1971, às mesmas entidades. " ,

IIJ'Ógeis, MaquinArio, Ferramentas, Mó- A DRF de Joioville aoverte que os coutri- II I
,eis I Utenaílioa, Conla RenaliaQão" buintes devem ccnseguir junto às entidades finan- II A M I D d O 210 I
Veícula. 26027,98 cladoras o formulário comprovante do montante

/"
V.· a. eo or , I

Disponi,el
das prestações p�g8S e guardá lo pelo prszo de

I

CaIxa 4250,69 cinco an08 para futura apresenteçäo, se requeri- " U
Bealimel cÓ, da.

��I��:a Lerr��ai.47�/�r,r· De��:::u��[i�: JOCalHIIB Ule BCIBlDaH�am a �eclarHCÕU
lIi7/67, Sudeps, Sudam, Eletrobrás, Fun- Além dos documentos comprobatórios du

nssc Duplicatas a Receber. Titulos e "fontes pagadora (rendimentos de assalarlado) e

Par licip.çõhs em ouiras Sociedades 31851,37 retentora (quando houver desconto na Ionte)", de

Compensuçio vem ser anexados à Declaração de Rt'!I.!to!m",ntos
Va!Ôres em caução 304.0& da Pessoa Ftsíca o Modêlo '·1" (um) e qU\,pou rôr

6243404 O C880: Anexo "G" ti Certificado do IBDF quaneo
,

o contribuinte optar pelo incentivo fiscal do "re

Iloreatamente", esclerece 8 Seção de Arre@ada\o
ê;ßlrmii;t�SJq��V�la;· rece�eram ßulificäcões de 19,�

61.266,28 Os contribuintes Pessoas Fi�ica... que ",inda
Rio .receberam a Notificaçio do Exercício Fillsal
de 197L. ínlorm» a DRF de Joinville que devem

863,76 proeurer a Seção de Arrecadação em Juínvílle e

as Agêm:ias ti !'-ostos da fieceita Federal nl; iate
304.00 rior 08 jurisdição, a fim de preencher o formulá·

62434.04 rio "Pedido de Pesquisa ou Rtquisição de Doeu
mentos" destillado a efetuar a definitiva localização
de sua notificação.

PASSIVO
lio EXiglvel

Capital. FUDdo de Reserva Legal, Opções
por Ações. 'Fundo Espeoial p ara AUlllen
'0 de Capital, A Disposiçio da ABlem-

. bléi,·
Exlglul

Contas Oorreates, Impôsto de Renda
Relido na Fonte
CompelSlçio '

Caução dll Diretoria

JaraguA do Sul, (SC) 81 d. dezembro de 1971
Lucila Emmimdörfer-Diretora Comercial

• CPF 009960259

EUlênio Vitor Schmoeckel-Conlador reg. no

CRC· SC sob n. 1.605 CPF 004354229

Demonstração da Conta de uLucros e Perdas"

do Balanço encerrado em 31.12.1971
DÉBITO

Previdência Social, Ordena·
dos, Aluguel, Seg-uros. Mul-
I.s, 13.0 Salário, Salários,
Despesas Gerais, Impõslos
MuniCipais. ,Imposto Circu-
lação de MercadorillS, Im·
pôsto s/Produtos Induslria
Iizados, Fundo de Garant.ia
I'or Tempo de Serviço. For
ça I' Luz, Fretes, lmpôsto
.Sindical. Impôsto de Renda

P.rograma de lntegraQão So-

c�a.l, Programa de Integra·
ÇilO Nacional, Férias, Grati·
flcações, Comissões, Lucros

.
e Perdas, a Disposição da
Assembléia

_
110.005,90

CRÉDITO

PrOdUlos, Receilas Diversas 110.005,90
110.005.90 110005.90

Jllraguá do Sul. 31 de dezembro de 1971
Lucil!! Emmendörfer, Diretora Comercial

CPF 009960259
E!ugênio Vilar Schmöckel, Contador rer. no CRC-SC

sob n.O 1.605. COF 004354229

Parecer do Conselho Fiscal
.

Os abaixo IIssinado�, membros do Conselho
PIscai d!! firma José Emmendörfer S.A. Indústria e

gomérciO, lendo examinado detidamente o BlIlanço
e�al, COBra de Lucros e Perdas, Rela:õrio dI! Dire

lorlll e demais conlas referente ao eXircfcio social

encerrado em 151 de dezembro de 1971, depois de

c�nstillarem em ludo Cl mais perfeita ordem e exati·

dao, são de parecer que 118 conlas sejam dprovadas
pela Aasembléia G�ral dos Senhores Acionistas.

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1971

Thereza Roeder, CPF 004351809

Lothar Sonnenhohl, CPF 004364889 '

Willy SQnnenhohl, cpr 121170309

0=========0=========="

\ "

Desportista Jaraguaense"
compareça aos estádios

I Pinturas [araguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras, Painéis,
Faixas e Placas

Mudou III' para li

Rua Jorgö Czerniewicz, 497

•
OCampeãoJackieStewart.

..�:f-, ;.. .' PnfleusGoodvear.
.

.

O IncrívelTTPP.

!
\.�.

- -
,:,"'�. '" ,i

"1

.• ,

\ Ganhegrátis o incrívelTYPp'
l. Truquese-':êcnicasParaoPilöto
(e u�a revlsão.de seus pneus).r(__--:"'I...)

Simples:
.Jackie Stewart venceu o Campeonato
:Mundial de Pilotos· de 1971.
Correu tôdas as.provas com
os seguro!'!, fortes e resistentes
pneus Goodyear.
E,muitQ contentes com a dupla

IND� E COM. BREITHAU�T S.A. �
�� Av.Getulio Vargas, 268- Jaraguá do Sul ��.�>:::-':....�:, ,�

• _' c'
"'''M'' ,GOOD/'iEAR .

" ',: "'. '�,�" '�'(,ri i:t
". . •

"�I
-

.

". .

I A serviço de sua segurança.
.,.... ,. :��.}.;

.

)

'Vitóría, nós resolvemos entrar
na comemoraçã·o.
Dê um pulo até aqui:
Venha conhecer a marca do Campeão.
E o incrível TTPP.PlÍeus Goodyear e
TTPP são conosco mesmo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



::'ÇORIlEIO DO POVO. SÄ8AD.o !904·7!

Receita Federal: As Exportações Para' a Áustria Alberto Bauer S.A. -Ind.; 'e' ;,QOIIL.
A partir do último dia 1.0, 08 produtss im

poetados ao Brasil pela Austria têm sua tarifa, de
Apenas 2,4% dos contribuintes do imposto de importação reduzida em 30 por cento do total.

�enda pesso.as físicas dOB E!ilta1l08 do Paraná e O chflfe da missão econômica daquele pais,Santa Catarina preen_Cheram erradamen.te as sua,s que está no Brasil, deputado RudoU Sallinger,declaraç�es de rendlment�s do �xe�ciciO �e 197" anunciou .que ainda uma outra lei referente ao
8egu�do informou a Superíntendêncla ReglOn.al da [aCOrdO

Brasil - Auetrta, está em tramitação -HOReceita Federal.
.. _ . congresso austnseo. Todas essas medídae visam

Inform?u o dirígente do órgao que tal Indíce eliminar o problema da bitributação, tavoreeeanofoi conseguido graças às campanhas de esclare- as economias de amboe os países
.

cimentos desenvolvidas naquele ano e a compre-
.

enção do contribuinte, da região. Em números A missão econOmica euatríaea, ora em São
absolutos, o tstal de declarações não aceitas pelo Paulo, deverá manter contatos com empresários
computador, foi de 18,600', Tôdas as retificacões braaíleíros, prtacípalaiente nas areas de minera
nécessärtes já foram feitas manualmente e o ser- ção e produção agrícola, manufaturados, texteis,
vi\lo de Processamento já soncluíu s emisão de produtes seml-ecebados, material plástico, e outros
18.000. rpstando cerca de 600 notificações e ehe- maís, que posaam ser acertados entre empresâríos
ques de reatituições, cuja emíssão deverá ocorrer dQS doíe paíiell. ,

até Iii do cerreute.
Por outro lado, tOd9S os órgãos da Receita

Federal do Paraná e Santa Catarina já estão ft'

tirando da rêde dístríbuidora a8 notificações e ehe
ques de restituição de contribuintes não localíza
dos, para concentrá las em um 8Ó local visando
facilitar 80 eontríbutate a Iocalízeção de SeUIl pa
péis.

As Delegacias, Agências e Postos foram Ins
truidas pela Ordem de Serviço 8/72 de 24,03.72 do
Super intendente Rsgional para registrarem em
ficha individual toda e qualquer reclamaçãu dos
contribuintes, visando solucionar as pendências de
forma J'lÍpida e sistemática, [ntegrando na ação os
níveis de acmtníetraçäo.

Assembléia Geral Ordinária
EDITA;L

.

DE CONVOCAÇAO
Pelo presente ficam eonvidados oi Srll. aeíe

nishlJ desta sociedade a comparecerem a. AssI1m',
bléia Geral Ordinãria, a realizar·se na eéde social
à A'II. Mal. Deodoro da Fonsêea, 7tH, em Juragd6
do Sul-SC, às 16 horas do dia 17 de maio de 1972.
Hfim .de deliberarem söhre a seguinte ORDEM
DO OlA:

i.0) AprovaQão do Balanço e Contas do e:nr·
cício ds 1971.

2.0) Eleição da Diretor-ia.
3,0) Eleição do Conselho Fiscal;
4,0) Assuntos de intsrêsse da aooiedade.
J8I'a'guã do Sul, 26 de abril de 1972.

AlbQrto Bauer, Presidente
AVISO: Acham-sé à diapoaieão dOB srs. acio

nistas, os documentos a que se refere o artigo 99
do decreto lei �.627, de 26/0911940.

NOTA A IMPRENSA

Com s atual visita, acredita se que serão eR·
tabelecidos os primeiros contatos com empresa
rios ti &utoridades. conhecendo, se melhor a capa
cidade de intercâmbio entre os dois países (AABe). Auto' Jaraguá siA • Ind. e Com.

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOOAÇÃO

Pelo presente ficam convidados 08 Sn. aeío
nístaa desta sociedade' a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, à realizar se na sêde social
à Av. Mal. Deodoro da Fonsêca. 991 8111 Jaraguá
do Sul-SC, às 14 horas do dia 17 de maio, alim de
deliberarem sêbre s seguinte ORDEM DO DIA:

1..) Aprovação do Balanço e contas de exer-

cíclo de 1971. '

2 o) Assuntos de íuterêase da sociedade.
Jaraguá do Sul, 26 de abril de 1972.

Moacir Luiz Bogo, Presidente
AVISO: - Achem-se à disposição dos SfS.

acionistas 'n� séde social, 08 documentos a que se

refere o artigo 99, do decreto lei n.O 2.627, Ete
26/09/1940.

I t Todesanzeige und
, Danksagung

Tieferschiitrert teilen wlr lilien Verw,lDdten,•
Freunden und Bekannten die Iftlurige Nachricht'
mit das unsere liebe Mutter, Schwiegermuller,
Grosmuller und Urgrosmrlller,

Em abril

To�os OS Caminhos Levam a Brasília

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Quem visita Brasílta sente orgulho de ser

braaíleíro, e fica sabendo, desde o primeiro íustan
te, que a Capital do raís é uma cidade sem igual,
de encantadora beleza e acolhedora hospltalínade,
porque é muito mais do que uma corajosa realí
dade de geníal cóncepção urbanística e um esplên
dido monutr,7<lnto de moderna arquitetura.

fi qd� ainda não teve a ventura 'de conhe
cê-la deve fazê-lo agora 'em abril, que é tempo
de visitar Bresítía. Abril é mês de aniversário da
Cap�al, poís no dia 21 próx. p. o Distrito Federal
Ilst�Cle completando onze anos de existêncip Por
isst"; agora, é tempo de todo brasileiro viBitá-la,
uma vez que é dever cívico de todo cidadão co·
nhecer a capital do seu pais.

Paulo Wagner S.A. Lavoura Com. e Ind.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os ôrs. eclonis

tllS desta socíedade a comparecerem II Assembléia
Geral Ordlnérle, à realizar-se na sua séde social, Ja
cú-Assú, municipio de Guaramirim, às 16 .horas do
dia 18 de maio de 1972, afim de deliberarem sôbre a

seguinte ORDEM DO DIA
.

1.0) AproVlção do Balllnço e Contu lila exer-
cício de 1971. ,

2.0) Eleição do Conselho Fiscal.
lIo) Assuntos de interêsse da S"Qciedade.

JaraguiÍ do �ul, 26 de abril dIZ 1972
AFFONSO WAGNER - Presidente

A V I oS O: - Aéham se à disposição dos S'l-s,
IIcionistas, os docl!lmentos· a que se refere o arlige
99 do decreto- Lei 2627, de 26/09/1940

CHEGADA
Wlwe. Maria Gasch.e,

Chegande 8 brasHia você encontrará uma
cidade da qual muite se orgulhará, pois ela repre·
88Dt818 clIpacidade de afirmação do povo brasileiro
rumo ao futuro.

Qu••dó l'oBê chegar a brasHia lembre 'se do
que aisIIe Lúcio Costa: "a cidade nasceu do gesto
primário de quem a8sinala udl lugar ou dêle toma
posse, dois eixos cruzando se em ângulo' reto, ou

seja, o próprio Binal da cruz" e tudo se tornará

tã� fácil eomo reconhecer ôs quatro pontos cardiais,
BrallHia é, antes de tudo, a sintese da lógica,

e se nela nAo há esquinaI! OR p9ntOtl que a diferen
ciem por nomes ou edifícios peouliares, há a l5e·

gurança de um plano que não falha, um projeto
llstudado e aprovado por Bua simplicidade, funcio
nalidade e eltnIórto, TendO a forma de uma cruz
eu de u. a1'ião, qualquer um pode abarcar o
sentido Ge SU8 tlEtrutura sem ser necessário que
brar a cabt>�'. Muitos reclamam da dUiculdadll de

do eX6r- orientação per ser tudo muito parecido, muito
igual; lIIall, .8 S" tem idéia do mapa da ,cidade a
eoisa muda de figura; se eocontramos o sul fazen
do da maneira coroo a escola primâria ensina os

pequenu a .rientar-se, isto é, braço direito esten
dido para o lugar onde nasce o sei (lsste), tilremos
às nosllas costas a Asa Sul, à n08sa frente a Asa
Norte" à nossa dir'aits o' �ixo Monumental que vai
dar à Praça do:.! Três Podêres, e à esqaerda o

AVISO: - Achain-se a disposição dOi

Irs,[
outro lado do Eixd que vai dar à Tôrre de Tele

acionistas na séde social, os documentes 8 que SB visão e à Praça da Municipalidade. Mais uma refe
refere o artigo 99. do decreto lai 0.° 2627, de rência: do lado leste fib!l o Lago Paraneá, que se
26/09/1940 ,proloDga até abraçar as·Quas 8-sas.

am 17. April 1972 entschlafen ist, im alter
von 81 Jahre, 4 Monatli: und 8 Tage. Die Ver
storbene hinlerlässt 9 lesende Kinder und 2 die
schon gestorben sind. Jeão, Maria, Germano,
Eugênio, Elisabet, Conrado, Adélia, Reg-ina und
Etelca sind 'noch lIm Le.ben. Conslantino und
ADnl! sind bereits gestorben. Sie hinterlässt
noch t2 Enkelkinder und 42 Urenkel.

'

Hiermit danken wir unlieren herzlichsten
Dank die uns in den schweren Stunden zur

Seite standen, dié Blumen und Kränze sandten
und die liebe Entschlafene dlls letzle Geleit

gaben. Herzlichen dilnk für Padre Ivo und Wen.
delin Schmidt für die Tr ....stworte im Hause und
am Grabe Sie ruht im Friedhof heilig- Kreuz
Ruhe in Frieden liebe Muller.

João Gascho und Frlu Catarina

José Emmendoerfer SI" -Ind. B Cem.

Pelo preseDte ficam cenvidados os Srs. Ilcio
nistas dfsta sociedade a comparecerem a Assem
bléia Gersl Ordinári!l, à realizar-oe na sua sédo
80ci!ll, à Av. Mal. Oeodero da FODsêca, 23 em Ja'
raguá do Sul:'SC, às 14 horas do dia 18 de maio
de 1972, afim de del,berarem sôbre a seguinte,
ORDEM DO DIA:

1 0) Aprovllção do Balanço e Contas
cricio de 1971,

2,°) Eleiçiio dm Diretoria.
3.·) Eleição do Conselho Fi.cal.
4 o) Assuntos de iDterês�e da sociedade.
Jar6goã do Sul. 26 dE' abril de 1972.

'

Lueila EmmeDdoerfer, Diretora Comercial
CPF - 009960265

I'n s t rum e n tos d e Música

Dr. Francisco Antonio PicCÍone
:JH: :IE:D 1[Co' - coH..lt!!I. 1.'Z

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

CirlH'gia e Clhuca de Adulto•• Criançall
PartoB - Doençall de Senhoras

HOSPiTAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
Residência: Dr. Nerllu Ramos, 419

Ve- ode-se I CO::����:�����:�=A�Em Geral, especialmente
..,�����....��Gaitas e Acordeões

Completo sorlimenlo com 8 a 120 baixos
Bandoneons - Pianos - Hormônios CzermeWICZ, r �_:_.. ��,ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÔNICOS , M a i o r e s informações 1

Guitarras e Amplificadores cIo proprietário, Albrecht , ADVOGADO no� rôr08 de

Instrumentos para Orquestras. Bandas e Borck. no local acima, } Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
,

ConJ"untos Modernos: ou com Alfredo Borck, � Janeiro - Brasilia.
Da Sociedade 'G r á f i c li Procesl!amentos perante 9�aisquer. M!·Violinos. Violões, Bandollns e Banjos, Flauta8, Clarinetas, Avenida Ltda.

�
nistérios, Autarqu,ias e Repartlçoes

PúblicaSI
Pistons, Saxofones, Trombones, Baixo8 e Bater'ias com_

pletas, Pandeiros, Chocalhos, Marac6s e Afuchês, Preço de Ocasião, em geral.
,

.

Métodos, Cordas e Palhetas.
, Esc ri t ó r io Ce n t r a 11Enfim, tudo que fôr do ,ramo, V. S, encontra para pronta e�trega nll

VENDE-SE} Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303,

Expedição "LYRA" Musical de Paulo Kobs Uma pbicidcóleta esco�ar, ? Z C _ 39wone: 62-1894)
marca ros cimo, raIos

�fRI'o de Janel'ro

�
RUII Jorge Lilcerda, 242 - Caixa Postal, 59 inoxidáveis. em perfeilo

.são Bento do Sul SêlDta Ctltarina estlldo. Estado da GUANABARA,
.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -iiiiO..-.....

-

..-..-..-..-iiiiOiiiiOiiiiOiiiiOiiiiOiiii Tratar Desla Redação. �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i,·i
o DOlItor Alcldel dOI Santos Aguiar. Juiz d. Direito O Doutor Milton Cunhl, Juiz de Direito dai

da Comarca de Jar.�' do Sul. Estado de Santa Catarina. Comlrca de JafsglJ' do Sol, Estado d. Santa Ca-'I

na forma da lei etc. . tarina, na forma di l.i, etc... ,i
FAZ SABER a todOI 08 que o presente edUal de Ie· Faz Saber a08 que O presenta editll.irem OJl"

.

P tari N o 09
gunda praoa. com o prazo de vinte (20) !lIas virem ou dele .

,
.'

'
j

, . oro �a . eoaheeímeaso tiverem e iateressar possa. que hão de ser
dêll! conhecunento t!.erem e Inte�e..ar p081111 qO.'i

, O Prefeito MUDlclpal de Jaragoá do Sul, ;Es. arrematadol por quem mall der e maior lance- ol.recer. em a requerimento de S.A. InduatrlBl Mltarsuo no·

tado de Santa Oatarina, em exercício, ao use de frente a8 portal do Edlflclo do Forum. no dia 10 de maio Paranâ, pessoa jurídica de direito priudo. com.••- i.

Jua8 a.tribuições, R E S O L V E:
próximo vindouro. as 10 horas, os bens penhorados à exe- de na Capital do Estado de São Paulo, à Praça do
cutada firma Cutelaria Jaragu{l Ltda.• na Açl.o Executiva

I
.

/
_. "C M .

" . I

., ConlJeder licença em prorrogação:
Fiscal n,O '.708 e 5.707, que lhe move o Instituto Ne.clonal Patrtarea, 8 n, Prédie onde atarasso", por S80-:

.'
.' de Prevldêacla Bocla!. abaixo descriminados: tenOH dêste' Juizo. datada de 07 do correnta mê.,

r.,
De acordo c.om os artigos 125. 135 e §11.0 do 1.0) - Um terreno atualmente edificado. situado neste mu- foi DECREJAOA, li pRrtir dali 14,00 horas do referido

artIgo 128, da lel n.O 4.425, de 16-02-1970. adotada nlclplo .. atual Av. Mal. Deodoro da Fonseca. zona urbana, dia, a FALENCIA da firma indieidual de SILVI.

esta Municipalidade·
com a {lrea de %.500 mz, com 25m de frente por 100 m fR IZIER

.
. J' d

por . de fundos. fazelldo frente na Av. Mal. Deodoro' da Fili1seca. A , estabelecio a nesta cidade de .araru. o

A Benno Radünz, ocupante do cargo I!e 'I'ra- fundos no cura. antigo do Rio Jllragu{l e entre terras de Sul. i Roa WaltAr MRrqoardt s/n, e cUJa ßenteno•.

terieta do Quadro Único do Município, de 15
VergUlo Rlibln1. Waldemar Rabello e Henrique Freiberger. -é do teor seguinte;, '·Vistos. �tc •. �,A. Indu.str.ias M�.

(quinze) dies a contar da presente data ddevldamente reglatl"ado no cartório da Registro de ímõveís tarazzo do Paraná pessoa [uridíca de díreíto prl-'

.

. esta Comarca, do Oficial Mário T. C. Mello. sob n.· 14.\04.
'

. ,- P I * P

Comunique-se. Registre-se e Publtque-se. do Livro 3·G. àl fl•. 16, avaliado em 15.180.00.
.ado, c�m sede na C1d.ad� de 8ao ao o,

"
raoa

,

Jaraguá do Sul. t4 de abril de 1972 2 - Construçõel Civis; _ Existentes söbre o terreno acima do Patriarco I/n. prédio Conde MatarsZlo • &traté•.

.

' Eugênio Strebe, Prefeito Municipal em exercício descrito e conforme relação abaixo: de seu bastante procorador e advogndo, racuer a'

, a) - Um prédio de alvenaria de tijolos. com Z paví- Falência d 9 firma individual di SILVIID fRAIZIER, el-

mentos, medindo 9 x 15.50 m, área total de 139.50 m2. estru- tabelecida nerta eidade de Jaragoá do Sul. à Ro."
tura de concreto armado. coberto com te!has de barro. que / f I ..

'

servia para as seguintes ins'alaQões: a) _ No pavimento ter-
Walter Marqoad_t. s n, ao� fundamento da. a ta �e

reo, loja e almoxarllado e escritório; b) Pavimento superíor, pagamento de título líquido li! certo, .enCldo, nao

que servia como resídencfa, com todas as Instalações, parte pago e protestado. na importância de Cr$ 1.638.10

esta que foi avaliada em CrI 26,420,00.. (um mil selseentoe e trinta e OIto cruzeiros). O
b) - Part. posterior do prédio. com a area de 293.94 did

- .. íd
- (fi ')

m2 com as legulntescaracterlstlcas: _ Paredes de alvenaria pe ! � .elO JOstrUl .o� com u.ma procur8çae .

S. 2,

de tljol08 r.veRtidas internamente e externamente com arga- certldao de constJlulçao da firma reqoerente (fi•. 5),

massa. piso em parte de cimento allzado e em parte de ter- duplica'ta (fls.6) e respecti.o protesto (fls. 7), além

ra batida, cobertura com telhas de barro. apoiada em estru- do comprovante do pagomento d. taxa judiciiria
tura de madeira. servia como dependenola de fábrica. depó- R

.

. -

d •. f
�

sito de matéria prima. Instalações sanitärlas, etc,. avaliado
eglltrada e Butuada a .pet�ç.o e ocumen.os, OI

em Cri 25.710,00. expedIdo mandadO de cUaQao que sa encontra 1,

. c) -:- Uma garagem construlda 'de alvenaria de' Ujulos. fls. 14. devidamente cumprido, Pela oertidão de fll.

cob�rtß com telhss de barro, com 11 {lrea de 15 m2. no valor 15 do Sr. Escrivão. constata se qoe o suplicad.,
de _r$ 1.450,00.

- I d f I d

d) - Diversos ranchos de madeira. coberto's com te.
nao apre8ento� qoa quer e :ss, ne� se .3 eu. 8

lhas de barro, em parte abertos nos lados e em parle fecha- qualquer dos Itens do art (. da Le: de Filluncial.

dos. que serviam como depósito de carvão e outras utillda- ISlo Pôsto. julgo procedente o plldido da fls. 2, pa

des em péssimo estado de conservação. com a 'rea de 56 ra lIIecrelaf a partir du 1(,UO hor". de hojA, • Fu.

m2. que avaliaram em Cr' 400.00. • . I
.

d f'
.

d"d 1 d SILVINO fRAIZIER t
Assim serão os referidos bens arrematad 'por quem

enOla a Irml;l JO 1'1 08 e • es a-

mais der e maior lance oferecer. em segunda , ça. pelo belecido nesla cidade de Juaguã do Sul. i Ru�
preço da avallaçlio. reduzido em 20%. podendo 8 bens Waller MBrquldt s/n, com fundamento nOB Ilrta. 1.

ser examinados por quem Interês.e tiver. no local que e 2,· do Deoreto Lei n.O 7661. de 21/6/945. Não há

se acham' situados, E. para qae chegue ao conhecime to do I ã d
_

d'

publico é Interessado•• foi expedido o presente edital. que no� autos I Imento_s para a nomeeç o o 810_ ICO e.

será afixado no local de costum·e. às portas do Forum e

�_
assIm sendo. DomelO para exercer. ai funçoes de

blicado no jornallocal "Correio do Povo". na forma da l síndico. o Dc. Eugênio Victor Schmoeck .. l, com 819-

Dado e pB$sado nesta cidade de Jaraguí do Sul. ao� qulnl\ critório de cont8bilid�de nesta cidade, que intimido

dias do mês de Abril do ano de mil novecentos, e setenta, deveri prestar o compromisso legal. Marco o prazo
dois. Eu, Adolpho Mahfud. Escrivão, e subscrevi. ..

\

(as) Alcides dos SantoB Aguiar Juiz de Direito de 'JOte (20) dIas. para os credorots, apresentarelll

A presente cópia confere com o original. dou fé. suas declaraçõel e documentos justific.lti.ol de seUl

Jaragu{I do Sul. 15 de abril de 1972 créditos. Ficam suspen8as 8S açÕe8 00 exeouções. a
O Escrlvlio. Adolfho Mahfud

que ,se refere o art. 24 da Lei Falimenlar,obl.na
,;====�===================e' do OB S8US parágrafos. Cumpra'He o dispôsto no

art, 15 II 16 da Lai de Falencias. dnendo constar

do edital a
·

..r publicado, o convite l falida, na

pessoa do aio. representAnte 181'81 SILVINO FRANZ-'

NER, para cumprir todas as obril'8çÕea que Ih.

são impoRtai. inclusi.e pelo art. 3( da Lei lIIe Fe

loncias, P. R I. De Ouer.mirim para Jaragu' do

Sul. 07 de dezembro de 1971. (II) Olno. We8chen

felder,. Juiz de Direito, em exercício." E para qo.

chegue II notícia a público e conhecimento de qoem

I intereu.r pOISa bem assIm do representante legal
. da falida, SILVINO FRANZNER. a fim de qOI!

cumpra as obrigaçõ8� qUI! lhe são impostai pela
Lei de Falencisl!, foi expedido o .,resente edital,

que será afixado DO lugar de costume. is portas do

Forum e do estabelecimento da falida. bem I8sim'

publicado do Diirio da Justiça do Estado. Dado e

passado nesta cidade de Jaragu' do Sul, lOS qoa·

torze dias do mês de dezembro do IIno dI! .il no·'

.ecentos e setenta e om. Et:I. amade. M.hlu�, escrivão,
o 8ubscreti_

I
Estl"'e Sinti Cltarlnl

Prefeitura Municipal de
. JaraUld �I Sol .

,

,'REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Genésio Minatti, requer licença para construir

U(IJa casa reliidencial de madeira sito a Rua Pres

Ep, Pessoa (Fundos). Maria das Graças Thoma8el
li, requer licença para construir um 'raocho de

madeira, Flávio Ruy e Marlice Eggert, requer li
e"nça p/reformar,. fachada do prétlio de n.· 272
sito a Rua Ep. Pessoa. José Rosa. requer Iicen

Ç8 para construir nos fundos de SUII casa resi
dencial um rancho de madeira sito a Rua 57 Re
nato Pradi, requer licença para construir um' gal
piu de alvenaria sito a Rua 8, Serafim SaUer

requer licença para reformar sua casa residenciai
de madeira. David AntÔnio Konrat, requer Iicen
ca para construir um rancho de madeira, João
André dos Reis, re<Luer vistoria e habite se, Ade

ma� B�rtel, requer alinhamento para colocação de
MPIO fIO e construção de calçada, Coofecções Na
nete, requer vistoria e habite· se. Irmãos Emmen

d?erf.r S/A. requer licença para construir um

rancho de madeira p/guardar material de Mnstru

Cão. Pedro Schmilz. requer viltoria e habite· se.
Gertrudes Q, Schwarlz, requer vistoria e habite

8e. Ernesto Marttmdal. reqUtlr licença p/construir
uma ca�a residencial de madeira, Tomaz Sicz.
rllquer licença para construir uma casa rllsiden.
cial de alvenaria, Rudolfo Lenz. requer ap�ovação
da planta de desmembramento· de Ina propriedade
para venda a terceiro•. Ivo Raulino. requer licen
ça para coostruir um rllnQho de madeira. Raul
Rodrigues, . requer licença para rt!formar sua ca·

81 felirtencial, Leonardo ZapeUa, requer licença
p�ra construir uma casa residencial de madeira

Rolf Bottendorff, requer licença para construi;
�ml casa residencial, Norberto Knaesel. requer
lIcença para construir um rancho de madeira
Neroio Pereira. requer licença par. co'nlltruir uO:
ra�c!J.o de J_Dadeira. Francieco Vieira. requer vis
torl� • habue.se, Irineu Krause, requer vistoria li!

hll�Jte.se, Confecções Loni Mar Ltda" requer vis·
torlll e habite· se, Pedro Rengel, requer vistoria e

habite-ie. Darcy Felipe Ramos, requer vistoria e

habite·...
.

C E R T) F I QUE - S E

�onlltrutor•.Jaraguá Ltda.,' requer por aerti
. dlo II é ou não devador a Fazenda Municipal,
Pdr? .Fa.gundas, requer certidão de oonstrução.
ImobilIária IlI)col Ltda, requer por certidão si a

rllquerente é ou não devedora a Fazenda Munici.
paI. Aldo Odorico Ferreira. requ!!r por certidão a

eoostrução que foi ooncluida em março de 1972,
Mel. Erwino Menegotti Ltda" requer por certidão
8&, a requerente é ou nio devedora de quaisquer

Idmposto8, Walfrido Schmauch. requer uma certidão
e· Conlltrução�

CONCEDA·SE
.1'

; Ingomar Hornburg, requer licenç8 para ellts

belecer·se com IIscritório contábil em Nereu Ra

mo�, bem como o Alvará de Licença, M a r I y
Frelh8ler Baumer, requer Alvará de Localização
Para o exercicio da atividade de Agente AutÔno.
mo_ do Mercado de C.pilais, Funerário Haas, re·

��er A�vará de Licença e Localização de lIeu EI
a eleclmento, Transportes Maestri Ltda" re

qUIt, trli.nsfsreocia do Alvará de Licença pra firo

�a requerente por ocasião da alteração do con.

r.-to locial.

AUTENTIQUE-SE

li;' Irio José Bortolini, requer autenticação do

te�� de
_
regilltro, Walter Kumschliell, requer au·

. -.
Icaçao do livro de registro.

, [=- A R QUI V E - S E

"f t José D8vid Travas80l, requer lima certidão

, demoo de .erviço do periodo de 16 de feverei-
e 1940 a 15 de dezembro de 1942 .

. � . A V E R BA· S E A B A IX'A

dld' Oswaldo Glatz, tendn eocerrad� luas ativi

eô"r dlt lJomeroio Ambulante, requer baixa, bem

.'.,_
II Oancelamento do. impostoi.

- Jaraguá do Sul, 20 de abril de 1972,

Edital de Praça Edital de Falencia

Atenção

Dr. Milton CLlnha, Joiz de Direito'

Caçadores!
Esrá na hora de fazer ii revalidação do Re

gistro � Porle de sua arma: A Casa SchmilZ esl.

apla para lhe dar Iodas ilS illformeç(ies,
Pere OB referidos regislros precisam os in.

lereslado:5 junlar os seruinlee documenlos. Car
leira de Idealidade; Titule de Eleilor; ClJrreiril de
Reservisfa e ã folos de ã x 4 e mais uma de 2 x 2,

Eale é'mllie uma e-enlileu da Casa SchmilZ.

Caçlldor prevenido anda sempre em dia. Por isso

reguillrize a silu_ção,

Açúcar para o

exterior

Vende-se
Terreno

Situ.do 9 km. do centro

Até o mOllllinto, nOB
de Corupá. Da Eltrads�-

... ...,....�
primeirol trê. melles de ���:;d,:::"ul�áaàl��ooooB:�: 1 Dr. Reinoldo Mupara l'
1972, o Brs8i1já exportou altitude cerca 800 metros

J II II.00 mil toneladaB de açu· ADVOGADO

cal' a mais do que 110 própria para construção

ano de 1971. IlSrllDtindo
de caBa de veraneio.

�té a.rora, uma rllceila Informações com o Sr, Esorit6rio ao' lado da Prefeitura
,

superIOr sm 150% _para Kurt Hillbrecht. Caixa �ARAGUÁDO SUL
élite aoo, em relaçao

.01
POltal. 7 Corupá.

,.

eno paslado.
���������

A informaçio, vinda 1C==nnn , ' , c: ,.· , , •
.. , , J••

do Instituto cio Açucar e f: :
'

do Alcool, acrescenta fi Olh ONG
:

que já foram as.inados

�. OS.. uvidos, ariz e arganta
contratol de Yenda de : •

exportaçlo de açucar
•

brasileiro para um volu fi
me total de 1.5 milhão g
de tonelada., das quais fi
já foram embarcadas g
600 mil restantes serão f;embarcadal .té julho. fi
Em 1971, a renda re- �l8uItante das vendas foi :

de cérca de 160 milhões : Consultas
de dólarel. e.quanto nos fi
primeiroll tr6s meses da f:
1972 já chegou aOIl 250 fi ;..

"

:i�i':�n�� ::�af:is���� g tôdas têrças e quintas-feiras péla .

prometida e. contratos 8
já aSlinado. a safra dês· g

.

manha- das 7.30 a's 12 horas
�

te .no, que deverá ler f: g
negociada DOI próximos fI g
meses. (AABe) x :J ,... -.:., , ,= ,== ,� " ,= ,•..

no . Hospital �'São

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P O V· o 100a Ad!]!�� ��r� �e!o:
dedicado para homenagear o trabalho, será eo

------------------------.....-----------�_- memorado em nossa cidade. O fim de semana
:UO-LIII - JUAOUA.' DO SUL (SANTA CUARINA) SiBADO. 29 Df! ABRIL ·Df! 1912 M.O 2.681 mais esticado deverá proporoionar ao vab&lha�

-

dor, as autoridades e ao povo em geral, Ullll

.. :1e 1f"I,fi nnn t] A1.fl1 ln° lflI IDl�! Junn-u nós nos OI�S 13 114 OI M��O! �f:����id;�:ã�a�: ��b!����::::�·pa��:!�:
'lJ 'UI 1ll!.U (W. � 'UI 'UI UI V

°

F t b It
o día dedicado ao trabalho.

I - aI ser uma es a om a -

_
'

!:========
A Comunidade Evangélica Lutherene de JII-

Trabalho· Uma Ordem e Um Dever �!�:o�op��\s��n����a.cllrinhoSaml'nte a todos Re,presen tação
Llrna Comunidade que comemore 65 enos, id t OURITIBACL Paulo Moretti

lern muitos motivos pare fazer uma Fesla Popular Elemento resi en e em ,

Nas Sagrada8 Bs.rituras, duas p888agen8 há de Agradecimento e Confralernização.' registrado no CORE do �R. deseja re-
que, pela sua forma complexa de interpretação, Em retribuição, oferecemos os melhores co presentar firmas desta cidade naquela!poderiam Rer consíderadae polêmicas e até para- mes e bebes, com divertimentos ao som de uma OAPITAL à base de comissões. Favordoxals: "ComereiR o pão com o suor do vosso ros· grllnde Blinda. dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.tö". "Vinde a mim vós todos que andais fatigad08 Até lá, ernígo, seudeçõea ' _

e .atribulados e Bu VOI aliviarei".
A Comissão Oaixa Postal, 1898.

Por que trabalhamos? Para prover à própria OUR!TIBA _ PARAMÁlub8istêneia, para não descompeaser da própria-- /

evoluçllo que o mundo em progresso determina,
por maldição, por imposição, por necessidade, por ------.....---------------

diletantismo?

rI fi t cl tUrnt] IDltfllD11-PNossa vida .será porventura uma canção eu- 5 "'n'" "'n"'5 "maff'f.O (W. IUlllL�
ja partitura muda conforme a8 estações ou uma ._, � ._,._, ._, y. otaça cujo conteúdo se altera conforme aR faixas

IDloflt IBIt]w"JlnetáriaB por que psssamcs ou ainda uma árvore cu- Peua documentar a exrençäo dos danos que as cheias de março caU81- 'UI (W. calja seiva se distribui das reízes à copa. do caule rern ao nosso municlpio, estampamos mels dois flagranl.s
a. folhaI, das florel! aos frutos.

Não importa o que seja a vida quanto à sua

definição, importa não sermoa Indolentes e muito
menos oeíoaos, personaltzadoa naquele estranho
que ouve Rua oanção enquanto passa o cortejo da
vjda, que larve a sua taça enquaoto fogem 08 a

nOI da existência, qUI tíca ! sombra de sua ár
vore iem poder saborear-Ihe 08 frutos?

Se "viver é lutar", impõe n08 nossa condição
de vis mortais a obediência à ordem paradisíaca
�

. "comareis o pão com o suor do vosso rosto"
- a quaí, no pão que alimenta e no rosto que
aua, está subentendido o TRABALHO.

Face a isso, trabalhemos, pois o trabalho.
não importa qual seja, dignifioa o homem, já di
ziam nosso. ancestraía n08 avoengos tempos.

Trabalhemos cnmo peça afinada de uma or

questra que executa a sinfonia do progresso; 1-
Trabalhemes para realizar a tarefa que nos

cabe na execução dOI projetos onírícos da huma
nidade;

,

'I'rabalhemos para demoostrar n08SO amor à
vida, cuja existência de ser implica na existên-
cia do trabalho; .

Trabalhemos para que o suor de nOll8a te8ta
purifique o estigma' da verbersção divin� d� pa
raíso terrestre;

_ Trabalhemoa pars que nOR80 labor clareie a

e8curidio da .,ida e modere neseos Impulses de
lenfreadoe;

TrabalhemolÍ com amor e por amor, unidos a
. nOla08 lemelhante8 • oom o peDI.mento voltado
para Deus;

Serviços de consêrtos de lataria e pinturas de veículos leves e

pesados não podem ser entregues naS mãos, de qualquer um.

Entregue.os em nossas mãos, efetuamoe êste trabalho delicado,
com esmero e carinho.

Somos especializados nO ramo e lhes apresentaremos um ser·

viço realmente perfeito.
Offlrecemo'l também serviços de confecção - pintura é desenhos

em_PLACAS e PAINÉIS.
"FAZEMOS O QUE REALMENTE SABEMOS FAZER"

ERRATA'
Primeira Regra Abolida....

IVai Continuar:

a) Onde se lê: O acento circunflexo
vai continuar ....

LEIA-SE: O acento düerencial
vai continuar.... ,b) Onde se lê: Quê - s. alguma coisa) P r o c u r e· n 08

LEIA SE: Quê - ��t:!g�:�l�:���� (Q) J Rua Jorge Czerniewicz, 397 � Fone: 2056
NOTA: Excluindo'8e as trê8 abolida., as demai81L (11) (no anligo campo do Baependl)

regra8,de acentuação permaneceram inal-
.

teradaa. ������_����(i

'e o R R E I o 'o o

A foto mostra a destruíção torel de uma ponte no Ribeirão Grande da Luz;
A violência das águas nada respeuou. Trtsrese e desolação.

.
Trabalhemos para construir, alicerçando o

ediffcio que JUDtamente com n08808 descendentes
temol que legar à pOlteridade;

Trabalhemos para semear, lançando a colhie·
ta do futuro fecundada no pre8ente;

NOVA ORTOGRAFIA
Um comentário que se Impõe

Prof. Paulo Moretti

A Quarta Série do Gi
neeio Normal João do
Prado Fllria. da vizinha
cidade de Corupé, fará
realtzer um encontro social,
denornlnedo de '.'Uma Noi
re no Hawai", a ler lugar
na Sociedade Esportiva It

Recreariva Hansa- Hum
boldt. O ecoruecírnento so

cial terá luger amanhã, do
mingo, com inicio às 22,30
hs , com tráje iíptco ou es

porre c sere animado l)elo
The Pop's Band.

Enlcce
Pa c k e r -

Schewinski
Realiza se nesll dalllr

ne Cidade de Rodeio, o

cesernento de dois iovena
que integrem as socieda
des de Rodeio e Jaraiuí
do Sul. Às 16 horas de
hoíe-comperecerêo Da Igr...
ja Mlltriz de Rodeio, a lo
vem [udete, fillta de Hilá.
rto Packer e Sra. e Leo
nel, filho de Jorge Sche·
winsky e Sr8" onde reel

berão 115 bênçãos e 015

cumprimentos dos padri
nhos e conVidados, pr...
sentes SIlUS felizes pais.

!
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