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Opinião diDidida ccnstrcet As festividades do
o Rotllry Club d� Jara-

d
·

1 O' d
· guá do Sul programou

I a .. )1 e m a I O· pere amanhã lima intercJu-
bes, reunindo os Ro:arys./ Clubes de São Frenclsco

Dentre 88 festiiidades Breuel, o gerente da Iir- do Sul, Ioínv.lle Centro e

programadas para assí ma, Ver e a d o r Sigolf lolnvllle Norte, Guaramt
nalar a data consagrada Schünke, seguido de nís- rim, Tímbö. São Bento do
ao "Dia do Trabalho". tríbuíção de prêmios. O Sul e Rio Negrinho. Em
destacamos com muita encarregado do Sesi rea-. nossa cidade reuntr-se-ão,
satisfação as que foram lizou a entregue de me- para assinalar a passagem
organizadas pela emprê- dalhas aos vencedores. do 20 ° eno de fundação
sa Metalúrgica Erwino em número d .. 18. Como de Rotary em Jaraguá. No
Monegotti Ltda, Com uma sequência. a uaudínha dia 9 de maio de 1952, II

programação adredemen- especialmente treinada nove unidade rotária rece
te preparada, coube à para o momento, fez ou- bte a sua Carta Consti
veterana organização in- vir os SllUS acordes to- tutiva, Iniciando uma ca

dustrral [araguaense con- cando a melodia con minhada de bons serviços
quietar, pela terceira vez, substancf ada 00 HiDO da prestados à colertvtdede.
o campeonato esportivo V.itória e com o que íní O Presiderne Ivo Ewald e

do dia 1° de maio, sa cravam-se os festejos a Comissão de Programa
grando se des'tarte o alusivos à Festa do

Tri'l
ção prepararam um roteiro

tri csmpeãô .com a pos- cantada por todos. 08 tnreresa-nre e �ercu�prido,
se definitiva e um im presentes. Em seguida Duma confrerern'zação que
portante trof para a um animado baile Iez 08 haverá de ser de tnteíro
sua equipe espor tva. No pares desfilarem até 8S ilgrado de todos' Amanhã
dia 1.0 do corre te, 8 primeiras horas da ma- a ínterclubes cornemorenva
Metalúrgica

Erwino�,
e drugada, já que o expe- dos 20 anos de tundecêe

negotti Ltda , recebe, os diente para 08 tri cam- do Rorary Club terá o

seus colaboradores p� a peõe8 começaria 80men· seguinte dellenro!ar: 9 h
um lauto jantar nas d. - te ·depois do meio dia de às 9,45 - Recepção dos
pelHlências do C.A Bae terça feira, dia 2 de ma Companheiros no IIlljara
pendi, com o obj8tivo de io de 1972. Tênis Clube; 10 h. Home-
assinalaf s., passagem do

.
' nagern póslumll aos Cem-

"Dia do Trabalho",O Vi- Este semanário tem 8 panheiros Fundado_res
ce Pref.e,it,o, nosso diretor grata satisfação de cum· fal"cldo!l; 10,30 h Plantio
f(;1 gentilmente.convidado, primentar._ I> p.�apa equi da .Ãl·vore da Amizade, na
comparecendo ainda ou· pe da Metlllú· gica Erwi Praça Paul Harris; 11 h
tras autoridades e repré- no Menegotti Ltda., que, Apetitivo no Pavilhão Ar
sentantes da imprensa, mesmo de�cIassificada no tur Müller, no Parque Agfo
Na hOfa aprazada, com dia anterior, logrou a Decuário 'Ministro João
um ligeiro atrazo, natural �ua participação através Cleophös"; 12,30 h Chur
aos c a m p e õ e s que de um fdiz sorteio, ven rascaDa; 14 h Jogos e di
haviam sido dll.vidamen ceodo dai para frente a versões e 1530 h. café.
te homenageados em ou todos os seus adversá· "Correio do Pavo" cum
tros pontos da cidade, rios até chegar ao ápice primenra a grand� famllia
deu-se inicio ao janta\.) que l!:le garantiu o tri rOlária de Jarllguá do Sul,
ouvindo-se, na oportuDl campeonato e, o ambicio pela passagem do seu 20 .•
dade o colaborador Erich nado troféu. alio de fundação.

Quando se inaugura um suficientemente. para con

órgão de imprensa é muito cordar que a Mal. será
da moda falar-se da im- problema. E, por que não
portância que ela exerce repetir Joinville com a

no meio em que circule; João Colin? Pois não?
Geralmente a pedida maior A Reinoldo Rau pode ser

é dzer que o jornal é um vir de mão ou centre mão,
f li r o I que guia os seus nlnguem nega essa possl
leitores. Outros afirmam bilidade. E o que rem isso
que é o porto seguro, o com o calçamento? ôe o

ancoradouro das legitimas colega tivesse procurado
aspirações de um povo. e setor competente ficaria
E quando a opinião di· sabendo que, em edminis-

vlde ? rração ninguem realiza cal
A semana que passou çernento sern que estejam

permitiu reunir a perfeita rnsteledos os serviços bé
opinião dividida em nossa sicos de água e esgoto.
cidade. Silbe se e Iodos Na Relnoldo Rau existem
proclamam que a aspiração problemas que os últimos
máxima dos órgãos de 4 prefeitos não resolveram
imprensa que aqui circulam I Deveria o aluai fazer mi
ê querer o bem do muni- lagres? Ademais, o tlustre
cípro, E querendo nem ao colega desconhece es pro
progresstsra muntcípío, videncias adoradas. elgu
nem sempre é a opinião mas malogradas, diga se

pública do.atnenre. Cada. de pessegem. Na aluai
quet procura enfeitar o seu edmintstreção, p o des e

assunto predileto e, em provar, a Relnoldo Rau
nome des s a predileção foi motivo de especial
transforma se em critico, alenção. Urna Comissão
Critico é O que tem co de moradores procurou o

nhecimento de causa. Diz Vice Prefeilo quando' no
o que está errado e aponta exercício, para solucIonar
a lIolução. Não fica nas o caso do valo que pUle
comodidades que a folecil do Hospirill São JObé. PIa·
oferece. Sem, respons,;íbi. (lO mi(l{Jcioso foi elabo
)idade e sem maiores con- rado .pela municipalidade
sequências, procurando e a Comissão recebeu sa
confundir a opinião públi. tisfação. Na época seria
ca que jLlrou orientar. um dispendio de Cr$
É a falIa de comunica· 145.000,00. Por falta de

ção. O diálogq de que verba municipdl, a Prefei
rodos falam, mas não usam rura, em Brasflia, enrrou
E quando usam é para em COOlacto com o DNOS.
derurpar os conceitos eml. Queria apenas os tubos
tidos. Assim não se pra- de 1 metro, cerca de 7001 • _

ti ca II filosofia do fdrol que m., que o resto seria da
orienta. QuaDdo mui t 0, Prefeilura, mesmo com sa·

dirige recälques ou dá va- criflcio. Até hoje o pro
são a interesses conrrafei- blema se arrasta. Respon,
tos Essa misrura, perdoem, sabilizar quem, caro cole
não ajuda crescer o muni gll? O Problema é da mu

cipio .. Ninguem procura a nicipalidade. Mas atacar O Grêmio da Juventude
fonre para se inteirar do esse setor, paralizaria tu- Jaraguàense completa no

que ocorre com a adminis. do o mais. E dai? O ne- corrente mês de maio o

rração pública. Preferem a gócio não é só criticar, seu 6.° ano I.!e exi$tencia.
comodidade da redação billendo as teclas da má- E pa.rll assinalar o 'gralo
para, ·à longa dislância, quina de escrever. O Pre. evento o seu fundador, Pe.
tecer critiCéls nem sempre feito licenciado entrou em Elemar Scheid e os atuais

fundamenradas. ' negociações para realizar dlrerores Osmar José, Ma
Um ilustre colega tomou o Plan� Piloto da cidade. ria de Lourdes, Moacir,

as dôres de um ex-prefeito Ele daria o começ� dos Marilze, José Alberto, Ade
e falou do parque que foi recursos para flOanClamen Iina, Tarcisio, Mdrgol, Bru

destruido, defrome da De. tos, alguns do exterior. no, Adelíria, Adolar, ela·
I rice e Waldenir Luiz, preegacia de Policia. E, em Sabe quanto tusla? 400
segUida f' "a o ·Ih- d

- . pararam uma inleressanle

I
a Irma: g ra aque 11)1 oes, quan o nao maIs. Agendaffque emre ourrase local está sendo transformado Só o Plano. Isto importa cOllsta dos �eguintes' Ho'

�H�: praça. O bom mesmo é que em dizer que parf'lizari_a I je, dia 6 do corrente: às 9

d
rque fosse reconstruido. para mos durante 4 .meses, nao h. recepção da deleg"ção

dlr n� cabeça daquele que o pagando os cOrlados dos universitária de Taubaté _

estrUlu." Depois que disse· funcionárlos que tanto dão SP (Escola de Educi:lçãomOli que seria conslrufllo de si para manter os ser- Fisica)' às 19 h Páscoa
e� OUlro local, o colega viços. Por iIlSO, caro co da Juv'entude na Malriz8alU pela tangenIe com a lega, é facil criticar. O Católica e Culto de AçãodeSCUlpa de que "ninguem papel aceita tudo. Se re· de Graças na Igreja Evan

b��IU _que o Parque de cursos exis!i�sem, .a Rei- gélica Luterana; às 20 h.
. ersoes fosse recons noldo Rau la estaria dan· l'antar no Iral'ara TênistrUído n I I" d

-

t a a-o
O .

o mesmo oca. o mao ou con r m . Clube e às 22 h. Encon

Ie laellor qu� julgue o C?· Co.m ou sem calçamento, tro social na séde "Salão
.11' que nao pode ou nao arrrscamos o palprte, po- Cristo Rei" com o con

que� errar ndS suas afiro deria se con!ornar o�ssun junto HORUNS de Sãomallvas. to. Quem nao tem cao, ca Paulo.
I

Outro ilustre colega pre ça com gato.
feriu o trânsito da Mare Mas, vejamos as opi
chal. Pesquisas aponram niões dos caros colegas:
�ue, depois que mudou o O correspondente de A
.lInco do Brasll, o trân- Noticia, à certll IIltura afir
tllIo melhorou na Mal Pa ma ao pergunlar .- "Comora tirar a cisma é só olhar enlão, pensar em resolver
O estacionamenlo de vei- o problema do rrânsito

�Ios pela Getúlio Vargas, com eSIlil avenida? A p"r

G
aI. Floriano e Cê!. Proc manecerem os atutlis ho
omes. Somos modestos mens a mandar oeste Mu·

nicfpio, certamente não se

rá construído nuncet,.."
O outro ilustre colega,

depois de piser e repisar
desnecessariamenre o Par
que de Diversões, afirma
categoricamente referinde
se ao eruel Prefeito em

exercício:" Em proporção
ao período de mendero.
nem'o prefeito eleito nem

o vice fizeram tenro em

rão pouco ternpo." A Gil
zere de leregue divergin
do de A Notfete. O arti
go de A Noneie de 29 4 n
esré em desproporção CIO

da Gazela. do dia 1.0 5 72.

Isto nos faz perguntar:
Alé que ponto a opinião
drvidide constróe? Geral
mente. caros colegas. ela
aproveita os aventureiros
O caso Allende, do ChiJle
é a resposta mais recente.

Contudo, estamos tran

quilos. ôe li maioria ven

ce, a i!dministração públi.
ca lern "hoje um volo de
confillnça. Porque votllmos
com aqueles que llfirmam
que aqui se trabalha. Com
honeslidade, bons propó
sitos e com o pensamen
lO .�o!lc;do. Par<! il <,oletj
vidllde. Por isso é Govêr
no que deve conrinuar por
que realiza. Na hora de
pensar em Jaraguá deve
riamos estdr unidos e não
estamos. Outros, mais es·

perlos tem sabido tirar

partido dessa desunião.
Divisão constróe?

fiftfMIO OH l��fnlUDf
nnlUfR8flftIH

Amanhã, dia 7, às II h.
interessante Gincana; às
14,30 h. Tarde Esportiva
no ESládio João )\1arcallo.
Por este intermédio de

sejamos saudar a i1Uf>rre

delegação de universitários
paulisras que aqui vem

confrarernlzar com seus

irmãos jaraguaenses

N.O 2.682
Fundado em 1876

Emancipado em 1934Sábado, 6 de Maio de 1972

ROTARY:
20 ANOS EM JARAGUA

A FOTO DO FATO

Hoje estampamos a

fO-1
minavam o orçampotn

I
balho que é v.ariado e se

to que documenta a in· municipal. Muito bem 68tpnrte sôbre uma área
corporação no acervo andou o sr. Prpfelto Hlin� ,je 557 km2. - De para
municipal de mais sete Gerhard Mayer, ao dar bpns efllá o Prefeito
viaturlls. Os caminhões e"t., importante passo. Hans Gerhard Mayer,
caçambas vem sub,tituir pois, mesmo retardilndo que deverá reassumir
outras tantas viatura, certos calçamentos re- n .. flta dlltll. De paraben!!
obsoletas e podem ace clamadOR, ele permitiu está, pgualmente, O Pref.
lerar O ritmo de tra ba- que o município não en pm exercicio Eugênio
lho em nossa comuna. O trasse pm cola pRO. Via· Strebe que soube usar,...
Prefeito em licença. sr tura Vf'lha, só quem uma as viaturas .. para o seu

Hans Gêrhard Mayer, tem é que pode contar breve mais importante
entendeu de ..quipar o o que custa a sua con· periodo de trllbalho à

parque de viatura� com servação. Com as novas frente da municipalidade
novas unidaaes, evitao- viaturalI, li Pref"itura de Jaraguá do Sul, be
do destarte o pro'gre!ólsi Municipal diflpõe de mais nelioiando com obras o

vo 8umento das Ilespe recursos, p8ra despnvol- seu povo,
sa8 de conservação que Vllr o seu plano de tra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pelo presente ficam convidados os Srs. eclonls
las desta sociedade a comparecerem a Assembléia

Geral Ordinária, à realizar-se ne sua séde social, Ja
cú-Assú, munterpro de Guaramirim, às 16 horas do
dia 18 de maio de 1972. aftm de deliberarem sôbre a

seguinte ORDEM DO DIA

1.0) Aprovação do Balanço e Contaa do, exer
cício de 1971.

2,0) Eleição do Conselho Fiscal.

3,0) Assumas de interêsse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 26 de abril de 19i2
AFFONSO WAGNER - Presidente

A V I 5 O: - Acham se à disposição dos srs.

----__•
c:::""::::::.c::::::o-c::::-<:>c::::::=o aclonlsras, os documentos a que se refere aarliga

;======�==========,=====;; 99 do decreto-Lei 2,627, de 26/09/1940,

=====S==O=C I A=I==S==::==,,'� Ela, brasileira, solretra,

'A .
' enfermeira, natural de Tlrn-

níversáríos Registro Civil bó, nesle Estado, domi

Fazem anos hoje ��rR�;s���r g��b�� ;'.f�f:� iz:n�s�:Si���:�I�� f���
- A sra Hulda Maier; trila da Comarca de Iaraguá de Atilio Pianezzer e Ana
- c sr. Gerünírno Tren- do -Sul, Estado de Sarna Píanezzer.

tim; Catarina, Brasil. Ed
- e sr, Nelson Stin- Faz Saber que comparece-

ital n. 7,8Q5 de 28/4/72

ghen; ra-n no cartório exib.ndo os
Udo Wendorf e

- Isolde Wackerhage; documentos exigidos pela Ie Leonue Behnke

- o sr, Ervino Zrer- afim de Sc habilitarem pa a Ele. brasileiro, solleiro, Udo ßorcherdr e

menn, em Ioínvtlle, casar-se: pedreiro, natural de lere- Ruth Hornburg
,

- a srta. M'arflia 'Halfer-
Edital n. 7.801 de 27/4/72

guá do Sul, domiciliado e Ele; brasileiro. solteiro,

menn: residente à rua

JOinVille.jlavrac!or,
narurel de [ere-

- Angelina Klein Stae- Emidio Bonern II' nesta cidede, f:lho de AI- guá do Sul. domiciliado e

helin. Olív!e Zipf fredo Alberto Wendar! e residente em Aurora, nes

Fazem anos Amanhã Ele, .brestleiro, solretro, de Una Ra)lf�Wendorf: re distrito, filho de Eri�o
lavrador, narural de Rio Ele, b�'�lra, solteira, Borchardt E de Hedwlg Pelo presente ficam convidados os Srs. aeío-

- o sr. Avelino Karsten, dos Cedros, nesre Esredo. índusrrté 11, r. a I U r a I de Mueller Borchardl. (listas desta sociedade a comparecerem a Assem.

resídenre nesta cidade; domiciliado e residente em Guara -. irlm, nesre Esredo, Ela, brasileira. solteíre, bléía Geral Ordinária, à realizar se na séde social

- Lauro Demarcki, re- Gertbaldt, neste dislrilo, domi lIiada e residen'le em do lar, Dalural de )araguá à Av. Mal. Deodoro da Fonsêca. 991 em Jaraguá
siden Ie em Irapocuzinho; filho de Daniel Booarri e !arirguá Esquerdo, neSle do Sul, domiciliada e re do Sul SC, às 14 horas do dia 17 de maio, afim de

- Iracema Terezinha Palmira BODéHIi.
' oi$irito, filha d� Alfredt' sideDle em Rio Cêrro II, deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

Morbis, em Rio Molha. �h k d C
.

P d" f"h d
Eh!, brasileira, solreira,

n e e e ararlDa ar- neste Isrrllo, ti a e 1.0) Aprovação do Balanço e cont�s de exer·

Dia 8 do lar, nalural de Ja.aguá
a Behnke. Arnoldo Hornburg e de cicio de 1971.

_ a jovem Marcy Olga do 5ul, domiciliada e re- Edilal D. 7,806 de 28/4i72
Laura Fischer Hamburg. 2J o) Assuntos dj@ 2in6terêss� .1adsoc�;gade.

Mascarenhas; sidente em Garibaldi. nes· Adair Bucci e
Edilal n, .7.811 de 2/5/72 araguá do Su, de a ri e 1 .

O 5 h Ie dislrilO, filha de Anto.
.

Moacir Luiz Bogo, Presidente
- o ar. smar c mill, Naide Campestrini Cópia do edital recebi' AVISO'. _ Achnm-se à disposil'ão dos srs.

em Sa- J
-

d P' h .. oio Zipf e de Tecla Oes-
.. Y

o ase os 10 aIS, Ele, brasileiro, soheiro, ba do oficial de Massa- acionistas na séde sacia'!, OR documentos a que se

Da Eisa Buck lereich Zipf. d b d
-. , pro operário, ",Ilurlll de Jara- ran u a, Deste esra o. refere I:) iutigo 99, do decreto lei n,O 2,627, de

fessora do Jardim de In· Edital n. 7.802 de 27/4/72 guá do Sul, domi:o:iliado1e Erpidio Vieira e 26/09/1940.
fância Pesrálosse; V residente em Boa VI'Gta, A' M

.

P
-' o sr, Rodolfo Maier;

icenle Manoel dos SlfIJlos o nalf arra elry

_ o sr. Erich Ehlerr', e Marli Maria do Esperilo Joinville, neste Estado, fi Ele. brasileiro, soheiro,
5 t lho de José Bucci e de I d L AI

- o sr. Bruno Friedel,
an o narura e uiz ves, nes·

residenle e:n Tres Rios do Ele, brilsileiro, soileiro, ,AI�[:, ��a�l�ii�a����ir�ira, Ie Esta,do, domiciliado II!

Norte; ope�á:io, narural de Gua· do lar, nalural de Arrozei.
residenre em Jaraguá do

- a sra. Adelia' Harbs, ra.m.:r,lm, neste .Esrado." do- ra, ."eQte Esrado, doml' ,,'1'
Sul, filho de Alexand,e

residente em Eslrlda Iril- mlclhado e. reSIdente a _rUé! Iiad� ; residente em e;ta Pedro VieiFa e de Filizina

pocú; Nova Brasll1a, nesra clda� ""idade filha d O 'd'
Vieira.

- ilI sré!. Dorothi Tava- de, filho da MlInoel dos é '..
e "' 10 Eid, brasileira, solleira,

res da Cunhll Mello, em Santos e de Ilda HeiÍt dos .

ampestrrnl e. de Marga natural de Mallsaranduba.
rIda CampestrlOl

'

Curitibanos; SanIos.
. neste Estado, domiciliada

- o sr Adernar Henn, Edital n. 7807 de °8/4/7° e residente em Massaran-

Ela, brasileira, solteira,
'" '"

b E h
em Jaraguninho',' .

d
. , .

I d J
.. Vern�r PI'ske e

du a. neste slado, fil a

10 ustrlarla, nalura e OID- � L
- o j o vem Oldemé!r '11 t E �d d

. Gerda Marlene Planl'nschek
de José Pelry e de ucia

Voelz, nesll cidade.
VI e, nes e sta O, oml' Marcelino.
ciliadé! e residenle à rua Ele, brasileiro, solteiro,

Dia 9
Nova Bré!sflia, nesla cida operário, nalural de Gua
de, filha de José do Es- ramirim, neste Estado, do

- a sra. Marilna Mu· perilo Santo e de Maria miciliado e residente na

jrllrl; Alice do Esperito Sanla. Eslrada Garibaldi. nesre

;
- o sr. VigaDdo Slaal8; Ed I 78 õ / distriro, filho de Henrique

,i - a sra. Amélia Emke: ita n. O de 27 4/72 Piske e de Tecla Mundr

!Karslen, em Estrada Nova; Celso Dias e Piske,
i - o 8r. Gregório M,ülle:r, Onadir Alves ROSé! Ela, brasileiril, solteira, Ele. brasileiro, soheiro,

'lern Corupá; Ele, brasileiro, solteiro. do lar, nalural de Corupá, lavrador, nalúral de Cedro

I - o sr. José He:nn, em operário, nlltural de Jara neate ESlado, domiciliada Aha, nesle Esrado, domi

/Jlraguazinho; gUiÍ do Sul, domiciliado e e residente Da Esrrada Ga ciliado e resideme em

f - o garoto Mdrio, filho residente à rua Francisco ribaldi, nesle distrito, fqha
Cedro Aha. n�sre Esta?o,

ido sr. Genésio da Silva. Medeiros, nesta cidad!!, fi de Leopoldo Planinschek filho d� HIlario. Zoboh e

Dia 10 lho de AnleriG Dias e de e de Elisabeth !Jlaninschek; de Marlll Z.ob.oh. .

Clara Minelli DillS.
'

I Ela, bral!llelra, Ilohelré!.

- a sra, Anll PlInste�, Edital n. 7.808 de 2/6/72 do lar, natur�l .�e: JaraguiÍ,
em Jilraguá 84; EllI, brasileira, solteira, Nelson Ehlert e

/ do Sul, domlclhada e re-

....;... o sr. Jorge MIliar,. industriárill,
nalural de Ia· Laurita Lindemann aidente em Rio Cérro, nes- Ifunc. de A Comercial. raguá do Sul, domiciliada

I
.. • te distrito, filha de Sera fi-

I residenle à rua Venan· E.e, braSIleIro, sollelro! no Salier e de Lina De. 1-
_

cio da Silva Porto, nestil lavrador, nat�r�lde Jaré!gua mllrchi Sailer.
cidade" filha de Júlio Alves do Sul, domlclhado lire·

Rosa e de Isabel da Silvll sidente ,em Rio da Luz I,
í?osa. neste distrito, filho de Os

wl,lldo Ehlert e de Agnes
Gruslzmacher Ehlert.
Ela, brasileira, solleira,

do lar, nalural de Jarllguá
do Sul, domiciliada e re

sidente em Rio do Luz II,
neste distrito, filhll de Her
ta LIndemann.

Edital n. 7.809 de 2/5/72
Valdir Hornburg e --V-E-N-D-E---S-E--Lorinda Riegel

Ele, bré!sileiro, solteiro,
livrador, nalural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residenle em Garibaldi,
nesle dislrito, fiI.,o de Wal.

CORREIO DO POVO SAßADO - 0605·72

"CORRflO DO POUO" ���; PauloWagner S�A. Lavour� C�m. e Ind.
fundaçõo: lirtur Muller _ 1919

Assembléia Geral Ordinária

Frutller.. e Ornamellt.',· Edital de Convocação
. Emprêsa jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

·1972 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakiseíros, Macieiras, Ja
boticabeiras, eto. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.ASSINATURA:

Anual .,.. Cr$ 15,00
Semestre • . • Cri 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,80
Número atrasado Cr' 0,50

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

Ave�ida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

,

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

LeóPoldo Seidel

- CORUPÁ -

ler Hamburg e de Edire
Drews Hornburg.

, Ela, brasileira, solteira,
do ler, narural de Massa

randuba, nesre Estado, do
rníctlíede e restdeute em

(1aribaldi, nesre dlsrruo,
filha de Ervino Riegel e

de Pilula Riegel.
Edilal n. 7810 de �/b/n

Edital n. 7,812 de 2/5/72
Cópia do edital recebi·

da do oficial de Cedro

Alio, nesle estlldo.

Raulino Zoboli e

Maria Ana Satler

Dia 11

- a sra. Anila Buerger;
,

- o sr. José Carlos
I Gesser, resi11ente em Con-
córdia;

, Edilill D. 7.704 de 28/4/7�
- li sra. Zilda Schmö· Valmir Censi e

ckel, residente em Curiliba; Gertrudes Pilnezzer

Dia 12 Ele, brasileiro, !!olreiro,

_ o sr. José Pelers, e'm cllrll'inteiro, nalural de Rio
do Sul, DeSle Estado, do

Corupá; miciliado e residenre em
- a srll. Maria Maier; Joinville, nesle Estado, fi-
- o jovemMario Raters; lho de Antonio Censi e
- o sr. Wilfredo Müller; Juliela Censi.
- Aurea Maria Scheuer;
- o sr. Dankwllrt Her· ,....----,-----

mllnn, em Corupá;
- Werner Meier, resi

dente na Barra do Rio
Cerro;

E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandei

pa.sar o presente edital que
será publicado pela improosa
e em cartório onde sera

atixado durante 15 dias. Se

alguém souber de algum im·

pedim ,nto acuse-o para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Uma bicicleta escolar,
marCé! Prosdócimo, raios

inoxidáveis. em ,perfeito
estado.
Tratar nesla Redllção.

- sra. Alzira Wolf Ra·
dünz, em Rio Cerro I;

- a menina Cláudia
Daniele Ristow.

PÁGINA!

Edilal de Leilão
o Doutor'Alcides dos Santos Aguiar Juiz de

direito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei etc ...

'

FAZ SABER a todos us que o presente edi·

tal de leilão, com o prazo de �t>z (10) dias, virem
ou dele conhecimento tiverem{ e ínteressar possa,

que será arrematado por quem mais der e msior
lance oferecer, em frente às portas do Forum. no

día 22 de maio p. vindouro, às 10 horas, o bem
penhorado a Felicio Dematte, na ação executiva

proposta por Orestes Franceski, abaixo descrito:

a) � Um FrigoriIico com três portas, cor

branca, motor de conjunto fechado, marca Frigo
mar, com 2m. de altura, 'por 2m. de comprimento
e 1m. de largura, em perfeito funcionamento.

Assim será o referido bem arrematado por

quem maís der e maior lance oferecer, podendo
ser examinado no local em que se encontra de

positado, em mãos e poder do "próprlo Executado.

E. para que chegue a noticia a publico e conhe

cimento de quem interessar possa, foi expedido o

presente edital que será afixado no local de costu

me e publicado no jornal local' "Correio do Povo".

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte sete dias do mês de abril do ano dt! mil
novecentos e setenta e dois. Eu, (a) Amadeu Mah

fud, escrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

A presente cópia confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul. 27 Je abril de 1972
O Escrivão, Amadeu Mahlud

Auto Jafaguá SI� . Ind. e Com.
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOOAÇAO

JuiZO de Direito �a Comarcl de Jnraouó do 8ul
Alberto Dalmarco, Sindico da Falência de

Silvino Franzoer, avisa a todos (JS intereRsados

que se acha à disposição dos mesmos, às ter

ças feiras, quintas-feiras o sábados, em seu

escritório à
Rua Duque de Caxias, 366, em Corupá.

� II ADVOGAD!_]L_ .

� Esoritório ao lado da Prefeitura

! JARAGUÁ DO SUL
,���

Dr. Francisco Antoaio Piccione
lML2.o-.:co - c_:ra..�. �:%

(C.P.F.) N.o 004864379

Cirurgia e Clh.lloa de Adultos e CrianQas
-

Partos - Do�nQai de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Residência: Dr. Nerell Ramal, 4111

CO_UJl!."A. - SANTA CATA1IiI.IJ!lfA

ADVOGADO nOB fôros de

Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

Janeiro - Braeflia.
Processamentos perante quaisquer Mi.

nistérios, AutarquiaB e Repartiçõés públicas
em geral.
Escritório, Central!
Av,enida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52·1894)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de FaleneiaEstad. ,. Sul. C.tarI••

Prefaitura Municipal da
Jarlllí di 8ul

Portaria n.o 10

Edital 'de Praça
o Doutor Alcide. dOI Santos Aguiar, Juiz de Direito

da Comarca de Jaragui do Sul, Estado de Santa Oatarina,
na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos os que o prelente edital de se

gunda praça. com o prazo de vinte (20) dias virem ou dele
eoaheeímemo tiverem e Intereslar possa, que hão de ser
arrematados por quem maia der e malar lance otereeer, em
frente as porta. do Edificio do Forum, DO dia 10 de maio
próximo vindouro, es 10 horas, 08 bens penhorados à exe
cutada ftrma Cutalaria JaraguA Ltda., Da Ação 'Executiva
Fiscal 0.0 i.706 e 5.707, que lhe move o Instituto Na.clonal
de Previdência Socíal, abaixo descriminados:
1.°) - Um terreno atualmente edificado, situado neste mu

nlclplo na atual Av. Mal. Deodoro da Fonseca, zona urbana.
com a Area de 2.500 mz, com 25m de frente, por IOD m
de fundos,' fazendo frante na Av. Mal. Daodoro da Fonseca.
fundos no curso antigo do Rio Jaragu' e antre terras de
VergIlla Rublni, WalC1emar Rabello e Henrique Frelberger
devidamente registrado no cartório de Registro de Imónls
desta Comarca, do Oficial MArio T. C. Mello, lob n.· 14.\04,
do Livro 3-G, às fls. 16, avaliado em 15.18000.
2 - Consliuções Civis; - Existentes sôbr� o terreno acima

descrito e conforme relação abaixo:
a) - Um prédío de alvenaria de tijolos, com 2 pavi

mentos, medindo 9 x lli,5O m, Area total de 139.50 m2: estru
tura de concreto armado, coberto com te!has de barro, que
servia para as seguintes Instalações: a) - No pavimento ter
reo, loja e almoxarifado e escritório; b) Pavimento superíor,
que servia como resldencla, COlD todas as instalações, parte
esta que foi avaliada em Cri 26,420,00.

b) - Parte posterior do prédio, oom a área de 293.94
m2 com as seguíntes caracteristlcas: - Paredes de alvenaria
de tijolos revestidas Internamente e externamente com arga
massa, piso em parte de cimento aUzado e em parte de ter
ra batida, cobertura com telhas de barro, apoiada em estru
tura de madeira, servia como dependencla de fábrica, depó
sito de matéria prima, Instalações aanitérlas, etc., avaliado
em CrS 25,710,00.

c) - Uma garagem construída de alvenaria de tijolos.
coberta com telhas de barro, com a Area de 15 m2 no valor
de '::r$ 1.450.00.

'

d) - Diversos ranehos de madeíra, cobertos com te
lhal de barro, em parte abertos nos lados e em parte fecha
dos. que serviam como depósito de carvão e outras utilida
des em péssimo estado de conservaçäo. com a área de 56
m2, que avaliaram em CrS 400.00.

Assim seräo o. referidos bens arrema os por quem
mals der e maior lance oferecer. em segunda raça. pelo
preço da avaliação. reduzido em 20%. podendo tos bens
ser examinados por quem Interês8e tiver, no loca, em que
se acham situados. E. para que chegue ao conheci nto do
publico e Interessados, foi expedido o presente edlt que
sera afixado no local de costume. às portas do Forum pu
blicado no jomal local "Correio do Povo", na forma da, 81.
Dado �passado nesta cidade de Jaraguã do Sul, a08 qu e
dias do mês de Aoril do ano de mil novecentos e setent/. e
dois. Eu, Adolpho Mahfud. Escrivão, o subscrevi.

(ai) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
A presente cópia confere com o original. dou fé.

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1972
O Escriv�o, Adolfho Mahfud

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul Es
tado de Santa Oatarina, em exercício no U8� de
5ull8 atribuições. R E S O L V E:

'
"

Designar, comissão composta dos srs, Mário
Krutzsch, João Mathias Verbinenn e Antônio J
Radtke para, 80b a presidência do primeiro pro'
ceder a abertura e julgamento dos docume�tos e

propostas conforme Edital de Concorrência Públi-
ca D.· 01/72" de 04 de abril de 1972.

•

Comunique se, e Registre-se
Jaraguá do Sul, 02 de mato de 1972.

, Eugênio Strebe,Prefeito Municipal, em exerclcio

Decreto n." 238
O Prefeito Muníeípa] de Jaraguá do Sul, Bs

tado de Santa Oatariua, em exercício no uso de
suas atribuições e.

-'

Cons,iderando o acúmulo de serviço verifica
do no Departamento da Fazenda, notadamente
por ocasião do recolhimento da 1," cota do Im:
posto sobre a .Propfiedade Predial, Territorial e

Taxas ne Serviços Urbanos;
Considerando, que compete ao Executivo Mu

nicipal dentro das suas normas tributárias dar so

lução ao que se relaciona, notadamente ao reco

lbimento de tributos;
,

Considerando, afinal, que não é justo venha
a ser cobrado multa de contribuintes que não pu
deram ser atendldos em tempo, O E C R E TA:'

Art. 10) - Fica prorrogado até o dis 15 do
corrente me8, o prazo para pagamento sem muI
ta d� 1.8 cot.a d.o Impo�to sobre a Propriedade
Predial. Te,rrItorlal e Taxas dé Serviços Urbano,

Art. 2.°) - �8te decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário_

'

Jaraguá do Sul. 02 de maio de 1972
Eugênio Strebe, Prefeito'Municipal em exerc�cio
O presente decreto foi publicado nesta Dire,

t�ria de Expediente, Educação I! Assistência So
Cial, aos 02 dias do mes de maio de 1972

João Mathiall Verbinenn. Diretor

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

\ ,

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
A Vista da Informação Como Requer
Ademar Bartei, requer vistoria e habite· se,

Osmar Stagher, requer lic!lnça para construir um

rancho de madeira sito a RuIS 108. Conrado Radtk re
quer licença para construir uma casa residenscial
de madeira sito a Rua 88 (rundos), Alcidl!s Kren
ke, requer licença para construir uma casa resi
dencial de madeira, Lauro Fischer, requer licen
ça para construir um rancho de madeira, Ademar
�8nz, �equer licença para construir uma casa re

sldenCial de madeira, Elmai' Petri, requer licllnça
para construir uma casa residencial Manoel Juão
dos Santos, requer viBtoria e habÚe-se" Norival

Cbi?dini, requer lieença pars cünstrnir um muro

Norlval tJhiodini, requer D'lpartamento competen:
te a Rua 128 até seu final, afim cadastramento da
frente de BUIl propriedade, Mariano Novack, re

quer licença para construir uma casa residencial
de madeira silo a Vila Lalau, GUltavo Scoz, re·
quer lic4ilnça para construir um puchado ao lado
de sua casa relidencil.l, Horst Verch, requer a

pro.vaçã,? do projeto de coo-truçAo de uma casa

reS�dcnclal, Organização Somar Ltda, requer vis
torla � habite Ie, Fidelis Ersching. requer vistoria

, eh h�blte-8e. Aguinaldo Spézia, requer vistoria e

• ablte-sE!.
CERTIFIQUE-SE

" ,
Soco Esp.Recreativa, Vieirense requer uma cer

'Mão negativa,Arthur Eggert, requer pur,certidão si

:;0 re9uerente é ou não devedor a Fazinda Municipsl,
, SebllaNarlochEmmendoerfer, requerporcertidão sia
,r�querente é ou nio, devedora da Fazenda Muni-

'

Mario Buzarllllo, requer licença para estab.·

,Clpal, Adolar Jollo Bertoli,' requer por certidão si
lecllr-se como encanador Autônomo. Hugo Horst,

o requerente é ou não devedor a Fazenda Muni requer estabelecer se como Alfaiate Autônomo

clpal, Norberto StasBuhn- Emmendoerfer, requer
Viacio Canarinho Ltda., requer lieença p/trans'

por certidllo si o requerente é ou não devedor a porte ,de passa�eiros nos di8s 30-.4 e 1-5 do Cen

Fazenda Municipal, Jeanete Lombardi Pelt, requer
tro at o Es�ádIO do Juventus, Odlson Cézar Álvi

por certidilo Bi a requerente é ou não devedora la, re9uer lI�enQII para estabel��er-se com C�lO
a Fazenda Municipal, rngobert Pett, requer por

8ultórlo mé�lco, bem como soliCita o respectivo
certidão si o requerente é ou Dão devedor a Fa-

Alvará de LIcença.
Zenda Munieipal, Ormiada Klitzke BertoU, requer
_por certidão !li o requerente é ou não devedor a

Fazenda Municipal, Francisco BrUDO Taf'Jschner,
requer uma certidão negativa, Cine 8ar Ltda., rI!

Pquer uma certidão negativa, Joio Roberti, requer
ör cel'tidão li o requerente é ou não devedor a

:adzend.tt Municipill, logo Klitzke, requer por cer
lo SI o requerente é ou não devedor a Fazen

��iiMu�iciPal, Arlindo Kamchem, requer por cer-
o SI o requerente é ou não devedor a Fazen

da �UQicipal, Darci Felipe Ramos, requer uma

PCertldão de construção, Antônio de Araujo, requer
er certidão de que nada percebo pelos cofres

�e88a repartição para fins de percepção da Pen-
lo especial do Estado, Herberto Fischer, requer

Alberto Bauer s.t - Ind. e Com.

Pelo presenle ficam convidados os Sr•. acio
nistas desta sociedada a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar·se na séde sooial
à Av Mal. Deodoro da Fonsêca, 781,' em Jarago'ã
do Sul-SC, às 16 horas do dia 17 de maio de 19�,
öfim de deliberarem sôhre a seguinte ORDÊM
DO DIA:

1.°) AprovaQão do BalanQo' e Cont�s do exer

oício de 1971,
2.0) Pretmchimento do oargo vago na Diretoria.
3°) EleiQão do Conselho Flsoal.
4°) Assuntoi de interêsse da sooißdade.
Jaraguã do Sul, 26 de abril de 11172.

Alberto Bauer, Presidenle
AVISO: Acham-.' à disposiQão dos sra, Icio

nistas, os documentos a que se refere o artigo 99
do decreto lei 2.627, de 26/0911940.

por certidão si o requerente é ou nllo devedor
a Fazenda Municipal, Norberto Maurer, requer
por certidãO si o requertlnte é ou nio devedor a

Fazenda Municipal, Erwino Brandenburg, requer
por certidão Ri o requerente, é ou não devedor a

FazeDda Municipal.

CONCEDA-SE

DEFERIDO
A Marmoraria Hass, reauer lioença para

cODstruir um, mausoléo na sepultura de Hermann

HuffeDüs8l!er, Antônio Rabelo, requer licença pa
ra construir um mausoléo p/su,a falecida sogra.

AVERBA-SE
,

,Textil eyrus S/A, requer averbação para mu

dança de enderefo.
CONCEDO A LICENÇA REQUERIDA
BeDno Radünz, requer 15 diaB de licença pa

ra tratamento de saúde.
Jaraguá do Sol, 28 de abril de 1972.

PÁOII'�" 8

O Doutor Hilton Ounha, Joiz de Direito da
Oomarca de Jaugui do Sol, Elltado de Santa Oa
tarina, nl forma da lei, etc ...

Faz Saber 80S que o presenta edital ,irem, ou
dêle conhecimento ti,erem e ínteresear pOSS8 que,
a requerimento de 8.A. Industrias Mat8razzo no

Paranâ, pelsoa jllrídiclI de direito pri'ado, com le

de na Capital do Estado de São Paulo, à PraQa do

Patriarca, s/n, Prédio "Conde Matarazzo", por sen

ten9f1 dêste Juizo, datada de 07 do corrente mês,
foi DECRETADA, a partir daß '14,00 horas do referido
dia, a FALENCIA da firma individual de SILVia.
FRA.ZIER, estabelecida nesta cidade de Jaraguã do

Sul, à Rua Walter Marquardt s/n, e cuja sentença
é do teor seguinte: "Vistos, etc. S.A. Industrias Ma
tar8ZZO do Psranä", pessoa juridioa de direito pri
vado, com sede na cidade de São Paulo, à, Praça
do Patrtarco s/n, prédio "Conde Matarazzo", alravéa
de seu bastante procurador e ad,ogado. requer a

Falência d. fírma individual de SILVIIO FRAIZNER, es

tabelecida nesta cidade de Jaraguä do Sul. à Rua
Walter Marquedt BIn, eob fundamenie da falta de

pagamento de título líquido e certo, veDcido, não

pago e protestado, na importância dr. Cr$ 1.638.00
(um mil seiscentos e trinta e alto orusairoe). O
pedido ,eio instruído, com uma procuração (fls. 4),
certidão de eonstuuição da firma requerente (fls. 5),
duplicata (f1s.6) e respectivo protesto (fls. 7), além
do comprovante do pagamento da taxa judiciária,
Registrada e autuada a petição e documentos; foi
expedido mandado de citação que se encontra â,
fls. 14. devidamente cumprido. Pela certidão de fls.
15 do Sr. Bserívão, constata S8 que o suplicado,
não apresentou qualquer defesa, nem se valeu de

qualquer dos itena do art, 4, ° da Lei de Faleneiaa.
Isto Pôsto, julgo procedente o pedido de fls. 2, pa
ra decretar a partir das 14.00 horR. de hojP, a Fa
lenoia da firma individu�l de SILVIIO FRAIZIER, esta
b�l�cldo nBsta cidade 'de Jaraguá do Sul, à Rua
W�lter Marquadt s/n, com fllndamento nos arts. 1.
e 2.0 do Deorelo Lei n.O 7,661, de 21/6/945, Não hã
nos autos elementos para a nomeação do síndico e,

assim sendo, Bomeio para exercer 8S funções de

síudico, o Dr. Engênio Victor Schmo6ckel, com es

cril6rio de contabilidade nesta cidade, que intimado
deverá prestar o oompromislo legal. Marco o prazo
de vinte (20) dias. para os credoré!s, apreaentarem
SU!lS declarações e documentos justificJtivos de seul
créditos. Ficam suspensas as 8Qões ou exeouções, a
que se refere o' art. 24 da Lei Falimentar, observa
do OM seus parágrafol. Cumpra-se o dispôsto no

art. 15 e 16 da Lei de Falenciss, de'endo eonetar
do edital a Ber publicadO, o con,ite A falida, D8

pessoa do leu representaDte legal SILVINO FRANZ
NER, para cumprir todas as obrigaQões que lhe
são impostas, inclusive palo art. 34 da Lei lia Fa
lancias. P. R I. De Guaramirim para Jaraguá do

Sul, 07 de dezambra de 1971. (a) Olavo Waichen
felder, Juiz de Direito, em exercício." E parll qua
chegue a notícia a público e oonhecimento de quem
interessar pOlaa bem 88sim do representante I�gal
da falida, SILVINO FRANZNER. a fim de que
cumpra RS obrigações que lhe são impostas pela
Lei de Falencias, foi expedido o presente edital,
que será afixado no lugar de cOltume, às portae do
F'orum e do estabelecimento da falida, bem assim
public'ldo do Diário da Justiça !lo Estado- Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos' qua
torze dias do mês de dezembro do ano de mil no
vecentos e setenta e um. Eil, Amade. Mablud, escrivão,
o subscre,i.

Dr. Milton Cunha, Juiz de Direito·

I N G L E S'
Metodo Audio Visual
Curso completo em um ano

Após o curso V. Sia. poderá falar 8 8S-,

crever com todo o desembaraço. .

Informações e matriculas, DO colégio São
Luiz no horário das 14,00 horas às 20,00 horas.

José [mmendlarfar S/A -Ind. 8 Cam.
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente ficam convidados os Sn. 8cio
nistaa desta sociedade a comparecerem a ABgem
bléia Geral Ordinária, à realizar-Ae na soa sMe

Bocial, à Av. Mal, Deodoro da FODsêca, 23 em Ja

raguá do Sul-SC, às 14 horu do dia 18 de maio
de 1972, afim de deliberaram sôbre a seguinte,
ORDEM DO DIA:' ,

18) Aprovação do Balanço 8 Oontas do eXer-

cício de 1971.
2.°) Eleição da Diretoria.
3.·) Eleição do'Oonselho Fiscal.
4,.) Assuntos de interêsle da loeiedade.
JaraguA do Sul, 26 dp abril de 1972.

Looila Emmendoerfer, Diretora Comercial
CPF - 009960265

AVISO: - Acham-se a disposiQão dos Ir•.

acionistas na séde social, os dooumentos a que lIe

fefere o arti,o 99. do decreto lei n.O 2627. de
26/09/1940. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Espírito Leonístico

CL Paulo MoretuUO LlII - IARMlUA' DO SUL (SANTA CATARINA) SlBADO, 6 OB MARÇO DB 1972

Melvin Jones não deixa de ser um grande
• homem do passado, digno de admiração, no pre

• sente, poís pregou o serviço desínteressaöo, na

sua integridade, em função do futuro.
O espírito leonístíco n08 leva a servir, porém

n08 impõe deverei! de acordo com a nossa vonta

de de agir, exigindo de nós o eumprtmeuto das

, 10brigações relacionadas com a nossa condição d.

rammm, Schroeder, e ve ser muito honrosa, co- dade produtora. Um co- Leões.
Massaranduba, formando mo untêade que cresce mércio em fase de recu- Podemos ser apóstolos do serviço desínteres

os muuíoípíos do Vale do e prog+íde em ritmo de peração oferece ao seu sado, soldados de uma missão altamente notável,

Itapocú. No plano esta- Brasil Grande. A multi- povo uma variada opção mas não devemos alimentar egoísmos condenáveis,
dual a sua posíção de plicidade das atividades na eacotha. A agropecuä- fazendo prevalecer pontos de Tista pessoais em

município que s" índus- aqui desenvolvidas, apon- ria, sob o pêso de um prejuízo du trabalho de conjunto, em fa,vor /do.•
trializa aceleradamente, tam-nos com o provável crescente minifúndio, nossus ideais Ieonístícos.

ocupa um honroso 7.· Iu- 3· parque tndustríal de r e a g e favoravelmente, A participação de todos na obra do serviço
gar na arrecadação do Santa Catarfna. De. todas amparado por órgãos deslnteressado promove a nossa formação leonís-

10M, em meio de 196 mu- essas evtoêucías, colhe- assistenciais e de finBD' tíca e nos enche daquele esplrito leonístíco pre-

níeípíos c a ta r in e u s e s mos a coutortacora cer- ciamento. gado e praticado por Melvin Jones.

Com Joinville e Blume- tesa de que só com per- Um dia, procurou se Para nós, Leões, o espírito leonístíco nos re-

nau, Iorma o triangulo severançe e muito espí- um slogan, que pudesse serva ainda muita coisa pnr aprender, muita coisa

do progresso em Santa rito de sacrificio que um caracterizar o nosso mu- ainda\ por ser ensinada, 'muita coisa ainda que de-

natarina No plano n/!.ciO-, povo
se agtganta. nícípío. Treis eognomes. verá vir a ser praticada e vivida.

nal, entre os 3 mil e pou- Modestamente, temos em ordem de ímpörtãn- Entendemos Leonismo como uma escola de

eos muaícípíos brasílel- uma <liminuta parcela de ela, hoje revelam o que participação onde todos devem ser alunes e pro

r08, a nossa posição ne- participe ção no <lesen- somos e para onde DOS Iessôres, aprendendo e ensinando, dando e" copiao-
volvirneuto desta região otrlgímos. HA Pérola (do do. exemplos, exemplos que constituem a melhor

A lute, qUI> se então es- VIiIe) do ltapocú", sígní- lição para quem desE'j>i aprender Leonísmo, para
tabeteceu, há 53 anos, fica a uossa posição van- quem se predispõe a ensinar Lsonísme.

nãn foi em vão. Muitas tfljüSt\ de cidade engas Na escola do companheirismo já aprendemos
penas brilhantes aqui tada no vale do Itapocú muita coísa. muita coisa eosinada por nOSSOB

deix�r8m a marca de ás margens do rio do CCLL fundadores ou não, velhos ou novos, COLL

sua combatividade e mes- mesmo nome O cogno que, de uma forma ou de outra não devem ssr

mu u-mbanrto !la. trinchei me de "Rainha do Arroz", examinados nem pela idade, nem pelo tempo de

ra, h'gara aos seus BU- rev-Ia a capacidade dos Clube e sim pela bagagem de sua participação
.cp�s"res ,f'df,brado âní- nossns lavrenoree, lern 'em favor de Lions Internacional.

mo, p; que oías me- brando o período áureo Se algo existe no Leonismo que Qesperta o

lhore . iluminassem esta (j!l nOBsa agro pecuária, nosso entusiasmo é justamente este sentido de

terrli'';:
.

exportando como ainda aprüximação e de participação que caracteriza o

��lizmente
isto se tor- hojE', cereais para os companheirismo, companheirismo que, vivido e

n � reldidade esplendo- grandes conglomerados praticado como de've ser, representa uma forma

r a. Cerca de treis cen- urbanos. Por fim"o, cog- de realizar em conjunto a obra do serviço desin·

ténss de industrias sli- nome de "Metrópole do tersssado.

mentam a n08sa capaci- Dinamismo", o atual es, E se ingressamos no LeoDismo, é para reali-

tágio de nossas ativida· zar essa obra, uma obra que, reconheço, requer
des. esforço de todolõ, exige a participação de todo o

Passando do estágio Clube, fazendo valer aquela velha verdade qu� é

agro pecuário, ingresHam bempre mais nova; "A união faz a força".
os h(lmens desta região
110 perlodo industrial.
Embora o terlllo agigan
tadO' de melrópole' atraps·
Ih8 8 medida de nussa

pOSIção, o dinamismo

compensa esse agiganta
mento. C<,mpletamos 53
aDOS de existência. Go
mo órgão de imprensa,
iS80 n08 honra sllb'remó
do porque foi graças ao

seu povo qUI:! alé hoje
cons!lguimos sobreviver.
E pensamos não ter

nunca desmerecido a

confiança. Arthur Müller,
Venâncio da Silva Pôrto
e Fdtz Vogel, só para
citar os primeiro;;, algum
dia arregaçaram as man-

gas. Se Deus quizer,
continuaremüs O' st-u

trabalho_

H.O 2.682

DO POVO'CORREIO
53

Quarta feira próxima,
dta 10 de maio de 1972,
marca a passagem do
53.0 ano de existência
do nOS80 semanário. Des
de 1919, quando Jaraguá
do Sul ainda pertencia à
Joinville, vem dando o

melhor de seus esforços,
no sentido de ver o hoje
munlcípio de Jaraguá do

_ Sul, como uma das uni
dades catarinenses mais
em evídência no cenário
nacional No plano regio
nal o IIBU destaque é ab

soluto, junto com os mu

nícípíos de Corupá, GUIi-

anos

-",

Comércio e Indústria

C G.C (M.F.) 84.431.816/001

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Saiu o novo salário mínimo
O Presídente Médici as- Criciúrne, Gaspar. Ilhota,

sinou decreto de aumento Ifajai. InilCnba, L a g e s,

do salário mínimo. à par Lauro Müller, Orleãs, �ÔrlO

lir da 1.. de maio de 1972. União, S.de,ópuk." Tuba

Em Sarne Cerertne, o eu- rão e Ll.ussenga. Nos de

menlo de 19.!i4% in:porlou mais munic[piuS o salário

lIum reajusle do' 51lláno m[n,mo � de Cr$ 225,t,O,

parê! Cr$ 24960, para a O decrelo ainda eSlôbelece

la. sub-região. compreen que o oumeolo para me

dida ::>ara os mun cípios nores de 18 anos, é de

de Florianópolis, JOlOvlile, 175%,
enquanlo que para

Blumenau, Brusque. _Cam menores de 16 anos, não

pos Novos, Concórdia, poóe ber inferior ii 50%.

Ainda as cheias de março
Manoel F. da Costa S.A.

Pelo presente ficam convidados os Srs. acio

nistas desta sociedsde para se reunirem em As

�embléia Geral Ordinária à realizar-se no dia 25

de maio de 1972, às 9,00 horas na séde social à

Estrada Itapocuzinho, Jbraguá di, Sul-SO, a fim de

deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

1,0) Exame, discussão e votação do relatório

da diretoria, baltlnço geral, parecer do conselho

fiscal e conta!! referentes ao exerc1cio de 1971.

2.°) Eleição da Nova DiretQria.
:i.or Eleição do Conselho Fiscal e meus'supl!mte8.
4 0) A�suntos de interêsse social.

Jr.faguá do Sul, 04 de maio de 1972.

Manoel F_ da Oosta Diretor Presidente

AVISO; Acham se a disposição dos !Irs. acio·,

nistas, no escritório da sociedade, os documentüs

(je que se' trata o art 99 do decreto lei n.O 2.627,

(je 26 de setembro dll 1940.

('ontlnuamos hoje dando mais dois Ilagrantes do vio
lento temporal que se abateu sôbre o 0/)880 muoicípio, dei
xando n.. trilha da destruição um prejuizo de 10U milhões

e.ntlgos. Muitas óbras programadas tiveram que serioterrom

pidas, para dar atendimento 80S prpblemas mais urgentes.
Felizmente, nos derradeiros dias desta semana, a última ponte
foi colocada em condições de trlil"go. O Prefeito Prof Eugê
nio Strebe enfrentou os difkels momentos que marcaram o

Início de seu período administrativo COlD a cabeç� fria, po
dendo hoje afirmar que o interior está totalmente recuperado.

O olichê fixa a ponte de madeira söbre o Ribeirão Grande da Luz:.
Teve que ser totalmente reouperada.

A loto estllm!>a mais uma ponte destruída em Garibaldi.
Já e.ta recuperada.

"Correio do Povo"
um Jornal

a Serviço do Povo

Alcançe .a
Felicidade Certificado ExtraviadQ

Eu, Urbano Fran�ner. brasileiro, casado, mO

torista. industrial, reSidente a Rua Jaraguá 'Es

querdo município de Jaraguá do Sul. neste Esta

dO, de�laro para os dev�do" fins que fui extravia

do o certilicado do camIDhão F-350 ano 1963, ca·

pacidade para 2500 Kg. Placa -' BS. 0096, Oor

Marron, Chassis F.35 - AA. 3 SB - 16932.

WGA. _ Jaraguá do Sul. 06 de maio de 1'972

URBANO FRANZNER

RAc!'ba os antigos mis
térios para um viver fe
liz e de Paz Ocultismo,
Espiritualismo,Astrologia
FOLHETOS GRÁTIS;
Ordem Iniciátipa Her

mética,
Cx. Postal 14.768 São

Paulo

Vende-se Pinturas Jaraguá Ltda.
Um terreno c/proprie

dade, sito à Rua Jorge
Ozerniewicz_

M a i o re s informações
cIo proprietário, Albrecht
Borck. no local acima,
ou cüm Alfredo Borck,
na Sociedade G r á f i c li
Avenida Ltda.

Preço de Ocasião '- _

(Antiga Oficina Kóhn)

Pinturas de Letras. Painéis.
Faixas e Placas

MudoU'l!le para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


