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Colombo é favorável à dílatação atéA
.

Foto do Fato
1974 do mandato dos atuais Prefeitos .'

"

BRASíLIA (C.P,) - sídente da Arena, dizeo- çãodo programa -- res
Com a' ressalva de que do que quando surgem pondeu o Governador.
se considera um "calou- os problemas pede es- O Sr. Colombo Salles
ro" em politica e conse- clarecímento ao Senador disse estar otimista com

quentemente não tem Filinto Muller para resol relação ao crescimento
ainda eondícões de dar ve-les. economico do Estado, que
opiniões doutrinárias, o ne ano passado fOI' ..

Governador Colombo Sal.
O Governador de Santa

o c ex-
v Cata I t tremamente expressívo"

Ies, de Santa Catarina,
' r na, � uma ou ra

_ 14,84% _ maior que
manifestou se favorável �ergunta•. dlss� que t�m o crescimento da eCODO-
às eleições

indiretas'l
Iido n08 JornaIs. Dot�CJa8 mia nacional

observando que o siste s�bre a conveniêncía 0.0 O Governador está en

ma contrlbuí para en- n�o de S6 re�hzar eleí-
tueíasmado com a psrs

trossmento com o Go çces de prefeítos em no.
pectiva da 'produção de

U
. vembro deste ano. Em

verno d� Dlãl,? �avo- seu Estado o MOB de- frutas cítricas em Santa
reee o ritmo admtnístra- té f lt EI Catarina, principalmente
tivo. I_D �s .pre. et uras as

maçãs, DO Vale do Rio
O Sr. Colombo Salles prmcrpsrs Cidades.

do Peixe. Pelas previsões
observou que enviou

- � senher ac�a 9ue dos técnicos, dentro de
mensagem ao Presidente o pleito deve ser Indír e- 10 anos, DO máximo, a
da República de apoio à t�, 08 m�Ddatos. d08 atu produção do Estado po
iniciativa de estabelecer ais Prefeitos prorrogados derá abastecer todo o

o pleito indireto porque ou. manter o mandato de mercado nacional. Reve- A o trator niatradores em nossa

Ci.,
tss de cimento com 14 m.

�oncorda com as razões dois aDo� para 08 que Jou que 11 importação de II cha- dade, o ritmo de trabalho de III r gur a, a roa foi

Invocadas. serão eleitos em novem

I
maçãs atinge mais de deira, não sofre a solução de alargada e nivelada 8

_ O apoio foi episó- bro? 3U milhões de dolares marca M i c h i g a Foi continuidaoe. É que to- possui ilurs iue çâo à msr-

díco ou o senhor t-m a _ Levando em eonsl- por ROO.
r

adquirtdo no atual pelãodo des pertencem a uma cúrio. O embetesemento

mesma opinião a respeí- deração a situação de Em 1971 téenícos Iran- adminiatrarieo do Pre ito mesma orientação. A mu- prevê ainda o plantio .da
to do assunto? Santa Catarina, sou ts- eeses plantaram maçãs Hans Gerhard Ma y e r, danea dos homens não gramado entre � Venan-

- Pode parecer sus- vorável à prorrogação no Vale do Rio do Peixe. atra;vés do PASEP. É a prejudicaaadministraçào. cio da Silva Pôrto e a

peita a minha defesa do até \974 do mandato des O resultado foi excelen- segunda pá carregadeira Ela está de tal maneira fel" ovia.

bi.stema de eleições in- atuais Prefeitos. Criamos te. Basta dizer que a com q.lJe 8 e dminietração sjustad a que Dão sofr.e Outra öbrn programada
dltets", mas talando co- no Estado o sistema de maçã colhida era tão municipal conta pura dar com a mudança da POSI- pelo Pref. Hans G. Mayar

. IDIl 4dminis�rlldor; é o mícró.regiõé. adrâinís- graMs que lIá<.; cabü. ··.t�n<iilrIWlt·Q'J{';;öá;Jt'l:J.il.�l:>,,, .çã:l,'.dll �llm·goYllruã. A fOI a ponte sôbre o r io-

da minha preferência tratívas e receio que nas caixas convencionais servtcos de naturesa pú- unprensa oatarinense já Molha. O Prefeito Strebe

Salientou que em pro- uma mudança nos exe- usadas para a exporta- blico. O seu custo à visto notou essa salutar diatr i- deu oontinuida de aos tra

blemas políticos guia-se cutivos municipais possa ção do produto, contou é de C' $ 124.000,00. De buição de e n c a r g o s e bHlhos, cODstlUindo-a.

pela orientação do Pre-' comprometer a realiza- o Sr. Colombo Salles. para bAns está o a t o ai elogia o perfeito entrosa- Com 8 m. de largura e

Prefeito Municlp�l eqoi meDto d08 homeDs públi· 8 m de vão "la garaDte
pando com importllnte8 coso Ern ootros lugares tráfHgo permanente em

máql1inas o DepHtameßto isso Dão acoDtece, nem qualqoer tempo. 500 sa

de Ú b r a s Públic IS. O aqui tem acoDtecido, f;,z CDS de cimeDto e 8.000 kg.
trator escavo-carregador muito tempo, IIDtes desta ne ferro, eDtre outros fo

é uma possaDte máquina administração. ram cansumido� com a

qoe presta valiosos se.)vi· Pois bem. o Prpfeito ponte qoe se sitúa DBS

ços à admiDistração pú EugêDio .Strebe comple- imediações da Fecularia
blieB, O povo vê oDde se too DH Roa VeoâDcio da Rio Molha S A. - Obras
aplic:a o diDheiro arreca- Silva Pôrto O que o Vic6- que só saem porque há

dado dos impostos. Prefeito, qoando DO exer pl<rfeilo entrosameDto

Aliás, por f a I a r em cicio iniciou e o Pref.. ito entre .. povo e govêrno e

administrßção, me s m o Hans Gerhard Ma ye r entre governantes E há

mudando como de vez em continoou. Hoj'3, aqoela quem queira mudar os

quando mudam os admi- via pública tem duas pOD !ltoais home[Js públicos.

14 de maio de 1972
CL FraDcisco A. PiccioDe

LioDs Clube de Carupá - SC

A Festa da Igreja
Evangélica

O PresideDte ds Corpo·
ração, sr. João Batita
Prim registrou queija na

policia, que Se poz em

campo, prendendO os

seus autores. É dtt se
lamentar que DO nosso
meio aiDda se eDcoDtrem

pessoas desse estofo mo

ral, abusando de uma

Corporação que presta,
gr'ltuitameDte, relevaDtes
serviços à guarda e de
fesa8 dos patrimoDios pú·

(Dedicado ao "Dia das Mães") blicos I e privado. Bem
MÃE rica dos paláciQB eDcaDtados andou o Prel!idente do

M4E dos humildes e dos esfarrapados Corpo de Bombeiros,
.M:AE - dos iDdigentes e dos abandoDados apliCilDdo DOS irrespolI'
MÃE - 10xuriaDt.e e que vive d�s prazerell

sáveill o corretivo que
MÃE - do vício - apegada a esta vida degradaDte

I
merecem.

M4E - que ums lágrima é um rio 00 oceano eDfim ,....----------_
M4E -- que foi Mãe por um prazer leviano "Correio do Povo"
M4E. - que medIta, peDsa e nada eDcoDtra

M41l! qoe só nome tem maB. Dão mereoe un;t Jornal
MAll! - o teu remorlo virá, mas tarde chegou. a Serviço do Povo

MÃE - humilde que a todos amou
MÃE - plebeia mas de fronte ergoida
MÃE pobre - mas sempre hODrada
MÃE que 8e esforça para praticar o bem
MÃE - do amor e da ,erdade,

Ensina ootras Mãe. Ci) dever de ser Mãe.

Cerca das 4 hOfas

dSI
bravos soldados do fogo,

madrugada de domingo em pleno' sono rl'para

p�ra a última segunda dor. Soube se aindl! man.

feua, a popultlção foi hã alta, que tudo Dão
acordada pelo sinal do passava de um l trote,
Corpo de Bombeiros, praticado por algu(l�'jo
anunciaDdo um sinistro vens, dizendo que Das

A sirene ficou longameD imediações da Cllchaça
te no ar, reunindo os Velha teria um iDcêndio

" III ã e"

MÃES
MÃES
MÃES

- que são Mães e honram este Dome
- presentes e ausentes,
- Domadoras e ootras Mães verdadeirll

aqui deixamos a Dossa gratidão Deste dia
ahsDeiro.
Corupá,

Hoje e amanhã a cida
de estarÁ compareceDdo
aos' festt'jo!! da fgreja
Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul A comu·

nidade Evaogélica estará
completando o seu 65 o

ano de fundação, estsDdo
previsto uma variada pro
gramação comem!Jrativli
que vßi desde eulto rt'lj
gioso, a diver�õe� de toda
oroem e refeições l>em
prpparadas á p r e «i o
móoioo.

fESTAD01SPIRITO Grêmio das qr�u�deas
SANTOj1972

25 anos de eXIstenma
o Grêmio das Orqu�- segura�ça a ju_ventude

deas completou J;lO úlll- de várIas gera�lOes que
O C. A. BaepeDdi, de mo dia 8 do correDte o eDcoDtram na veterana

17 a 20 do corrente, es- seu quarto de século de agremiação social, o ca

tará desenvolveDdo inten existência. Desde a sua minho para o ingresso
80 pro'grama de comemo fundação tem sido a a na sociedade.local.

fação do Espirito Santo, gremiaçã(\ social qu.e Para assinalar tão gra·
culminando com a tradi- tem patrociDado as mais ta efeméride as SeDho

ciODal marcha e busca do refiDadas reuDiões soci- ras Pre!. Hans Gerhard
Rei do Tiro. Dias 17 e 18 ais. projetando social- Mayer, Da. Carla.Dilva
D8 séde social, competi meDte a sociedade jar" Jahnke, Silvia BIosfeld e

(lão de b,)lão. Dia 19, I guaense. Inicialmente li· Odete Piazera Zimdars,
OiSpUl8 para RaiDha e gado ao Clube Aymoré, represeDtando Da ausên·

Rei do Bolão. Dia 20. és mtlis tarde as llUa!! ativi- cia da Sra. Norma E:wald,
14 hs. cODcentração Da dades estiveram ligadas os demai8 membros da

sél1t- riocial pllra a busca ao (lube Atlético Ba8' atual diretori�, co�pare·
dos Reis do Tiro e Bolão pendi. onde hoj", aind!!. se ceram à reSidênCIa da

e Rainha do Bolão srs acha filiado. Presidente, para os me

Jenz Metzger, Ha'roldo Ca�o raro, senão úoi· recidos eumprimentos,
Ristow e Sra Tecla Fruet co. é 8 presidência que ocasião em que foi ho

Ás 21.30 hs. grande baile tl�tá sendo ocupada inin- meDa.geado, realizan�o
social abrilhaotad9 pelil terrupta.meDte pelfl Sra. se. entre outras gentlle
nossa BandiDha Lyra da Hilda Grubba Meistel' du- sas. a eDtrega de lima

Aurofa Rese:va de mesas raDte tão longo e8p�ço jóia que assiDala a sua

oa !!éde 80cial. desde o de tempo, orieDtando com permanência p(Jr tantos

dia 8 do corrente. Uma an08 D8 presidência do

Dovidade a ser introduzi com isso visando reviver Grêmio das Orquideas.
da pelos patrociDadores a tradição dos festejos "�?rreio do ��vó", ao

os reis e a rainha. é de Eppirito S8nto. notiCIar o auspICIOSO fá·

que da festa sOID.e.Dte Os baepeDdiaD08 devt'm to, JUDta os, seus cum

p�rticiparão os que com colaborar para reviver primentos aos da socie-

parecerem a marcha, uma rica. tradição local. dade local.

MÃE
MÃE
MÃE
MÃE

- que dêsle mUDdo já s. evadiu
-- que Dão mais axiste e está longe
- que 1811 cora de ,ergonha t:lesta humaDidade
- que é Mãe' e lem nidade,

SeDIe pena dessas Mã&8 que S8 dizem
MÃES - li não são Da realidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SA8ADO - 1305·72

Ele, espanhol, soltelro,
representante autônomo,

Edital n. 7,814 de 4/ó/72 natural da Espenha, do
rntctlíedo e residente em

Pedro Paulo Wagner e São Paulo, filho de Eva-
Iracema Bubluz nsro Duran Cal e de Crts

Ele, brasileiro, solteiro, lila Carbatlal Perez,

Alvàro Toma:
técnico de TV, natural' de Ela, brestleíre, solteira,
Florianópolis, nesre Este- do lar. natural de Jaraguá
do, domiciliado e restden- do ôul.: domiciliada e re

te a rua Marechal Deodo I sidente a rua Epttecro
ro, nesta Cidade, filho de Pessoa, nesta cidade, fl
loêo Bens ��agner e de lha de João Guelberro Ro
Hilda At,ydt Wagner. eha e de Consrencte da
Ela, ç"rasileira, solteira, .:silva Rocha.

prof rr' ôra, neturel de Gua
ra ,:rim, nesre Estado, do-

Illiada
e residente a rua

o Planlnschek, nesta

ade, filha de Le9poldo
ublilz e de Anna Borgath

3ublitz.

Edilal D. 7.810 de 5/5/72

c:::::n=oc::::-o::::>c:::::oc:::> Registro C iv ii

M U D AI S
Aurea Müller Grubba, I �ücial
do Registro Civil do r.Dis
rruo da Comarca de JaraguiFrllfl'er.. e Or".",e"ta/. do Sul, Estado de Santa

LaranJeiras, Pecegueiros, Catarina, Brasil.
Kakiseires Macieiras Ja- Faz Saber que comparece
boticabeir�s, etc. Ros�iras rarn no cartór.io. exibindo 'd
Dahlías,

. Oamélias, Ocní- d�cumentos eXIg�d.os pela Je,

feras, Palmeiras, ete.,

etc'l
afim de se habilitarem para

casar-se:

PEÇAM OATÁLOGO Edital n. 7,813 de 4/5/72
ILUSTRADO Mario Tecilla I

Maria Avelino

"CORRflO �O POVO"
Fundação: flrtur Muller - 1919

EmprêBa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1972-
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

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

SOCIAIS.

Aniversários
Fazem anos hoje

- Da. Zilá 'Rodrigues
Leite, em Itaperuna, Es
tado do Rio;
- o Sr. Alfonso Buhr;
- o Ir. Leopoldo Stahl;
- o sr, Waldemar An-

tonio Vasel;
- a ara. Adélia Gasehe

Schwartz, em Jaraguazi
nho-
, .....: Q sr. Santino Rita,
em Curitiba;
Fazem anos Amanhã
- a srta. EDy Herbst,

em Porto Alegre;
- o sr. Albano Kan.

zier;
- a srta, Hortêneía

SatIer;
,

Dia 15
- a j o vem Mônica,

filha do Dr. Dietrich II
Renate HuffenuE'ssler;
- o I5r. Eurides Silveira.

Dia�16

- a sra. Edwirges, es
posa de Francisco Voigt;
- a sra. Cordi, esposa

do sr. Wilson Baggens·
toss.

Dia 19
- o sr.

selli;
- o sr, Renato Ribeiro;
- a srta, Irmgard Mül

ler, em Oorupá;
� o sr. Harry Carolino

Fruet, nesta cidade;

G. Rudolfo VENDE-SE

- o sr. Ervino Fodi;
- Helena, filha do 8.r

Gustavo Alperstaedt, em

Itapocuzínho;
- o sr. Reno Schwarz,

funcionário ,de A Comer�
cial;

Ingo Dallmann e

Edeltraud Romig
,

,

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz,
neste distrito, filho de
B.uno Ballmann e de Hed.
will' Krelsin Dallmann.

- o Sf.
Fischer.

Dia 17
- o sr. Aleixo Tomelin;
- o sr. Nery José

BuchmaaD;

Uma bicicleta escolar,
marca Prosdócimo, raios
inoxidáveis. em perfeito
estado.
Tralar nesta Redação.

Relralo de Mãe
"UMA simples mulher existe que, pela imensidão do seu

amor, tem um pouco de DEUS; e pelá constancia de sua dedi

cação, tem muito de anjo; que, sendo moça, pensa' como uma

anciã e, sendo velha, age oom as forças tôdas da juventude;
quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os ,segre
dos da vida, e quando sábia, assume a simplicidade das crianças;
pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos_ que ama e, rica,
empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos in

gratos, forte, entretanto, estremece ao choro de uma crianCinha
e, fraca, entretanto, se altem com a bravura dos leões; viva, não
lhe sabemos dar valor porque à lua sombra todas as dores se

apagam e, morta, tudo o que somos e tudo o que temos 'daria·
mos para ve-la de novo, e dela receber um aperto de seUl bra

ços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o

nome dessa mulher, se não quizerem que ensope de lágrimas
este album; porque eu a vi passar no meu caminho. Quando
crescerem seus filhos, leiam para êles esta página: êles lhes co

brirão de beijos a fronte; e dirão que um pobre viandante, em

troca da hospedagem recebida, aqui d�ou Para todos o retrato

de sua própria MAE .....

Homenagem a todas as Mães

� �Iube de Diretores Lojistas de JaraUlá do Sul
,

SPC � Serviço de Proteção ao Crédido

PÁGINA 2

Edital' de Citação
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, ESlado lIe
Sanla Catarina, na forma da lei, etc.

,
Faz Saber aos que o presente edital, com o

prazo de 20 dias, virem ou dele conhecimento livtrell!
que, nos eutos de Ação Executiva em que é exeques,
t. ôanttno Vollolini, e executados Adalberto Hauk e
Heínz Seil, foi efetuada a penhora do seguinte teor:
"AUTO DE PENHORA. Aos 1 t díes do mês de no.
vembro de 1971, eu Oficial de justiça abaixo assine·
do, cumprindo o respeítavel mandado do MM. JUiz
de Direito desta comerce, me dirigi a Corupé, destl
Comarca, e aí, às 15,30 horas, informado dos bena
dó devedor Adalberto Hauck, penhorei os seguintes:
Um Caminhão merca Mercedez-Benz, côr azul, eil!
mau estado de conserveçêo, com documentos extr�.
víedos. Um Terreno, situado no munterpro de Corupi,
desta Comarca, ne Estradll lzabel, em formato trian·
guiar, contendo a área de 900 mã., edificado COlD
uma casa de elvenerta com as' seguintes controma,
ções; fazendo frente com uma linha curva na Estra.
da Izabel com 62 ms .. extrema de um lado com ter·
ras da Escola Estadual, com 61 MS. e do outro lado
com ditas de Waldemar Werner, medindo 20 MS. De.
vidamente registrado sob :1.0 37204, a fls. tIO do li.
vro õ S. E logo em seguida depositei com o sr.
Moecír Luiz Bogo. Realizei esta diligencia de penho
ra depois de verificar em certörto que o executado
não tlzere o pagamento da divida em execução, nem
nomeara bens' a penhora. Para constar lavrei esre
euro que lído e achado de acôrdo vai por mim assi.
nado e pelo depositário (a) Iurendir Lombardi, Ofí
cíel de lusnçe. Moacir Luiz Bogo. Deposttärto," Eo·
contrando se o executado ADALBERTO HAUCK,
brasileiro, casado, motorista. em lugar incerto e não
sabido, cne-o da penhora efetuada e para responde!
aos termos da referida ação que se processa neste

JUiZO, e da qusl tomou conhecimento em data de

12-4-71, podendo conteste-la, no prezo legal. sob pe·
na de revelia e confesso. flcando desde já citado pe
ra todos os termos I' atos, atc.' final sentença. E para
que chegue ao conhecimento do ínreressedo e Dão
possa. de futuro, alegar ignorância, foi expedido o

presente edital que será publicado ne imprensa local
e no Diário da Justiça. Dedo e passado nesta cidade
de Jaraguii do Sul, aos vinte u:n dias do mês de

março do ano de mil nüvecentos e setenta e dois.

Eu, (a) Amadeu Mahfud. escrivão, o subscrevi.
(a) Alcides dos Sàntos Aguiin, juiz de Direito

A presente cópia confera com o origillal; dou fé.

Jaraguá do Sul, 21 de março de 1972
O Escrivão, Amadeu Mahfud

Edital n. 7.818 de !?/5!72
Cópla do edital recebi

da do oficial de Schroe
der, neste estadogJ
Osváldo Engelmann e

Elzira Campngher
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, naturll de São
Francisco do Sul, neste

Estado, domicili_ado e resi
dente em Brilcioho, muni
cipio de Schroeder, filho
de Alvino Engelmann e de
Irma Engelmann.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Rio dos
Cedros, neste Eslado, do
miciliada e residente em

Nereu Ramos, neste dis·
trito, filha de Daniel.Cam
pregher e de Clara Cam·
p"!fher.
Edilal D. 7819 de 9/5/72

Represen tação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

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

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva,
,

Oaixa Postal, 1898
. , I:

OURITIBA - PARA�
Arno Fischer e

Elvirll Maass

Ele, brasileiro, solteiro,
Illvrador, naturIlI de Jara�
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz,
nelte distrito, filho de Ru
dolfo Fischer e de Ana
Boeder Fischer.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de laraguá
do Sul, demiciliada e re

sidente em Rio da Luz,
neste distrito, filha de Hu
11"0 Maass e de Frieda

j ImrOlh Mass.

Edital n 7.820 de 9/6/72
José Crisionel Pacher e

lone Fagundes
Ele, brasileiro, solteiro,

representante comercial,
natural de Rodeio, neste

Estado, domiciliado e re

sidente em Rodeio. neete

Estddo, f,lho de Paulo
!lacher e de Julia 'Pacher. --------------------
Ela, brasileira, - solteirll,

operária, nlllural de jara
guá do 5ul, domiciliada e

residente a rua Joinville,
nesta cidllde, filha de Teo
doro Acipio Fagundes e

de Bmma Pereira Fagun
des.

Manoel F. da Costa S.A.
Comércio e Indóstria

O.G.C. (M.F.) 84.4.31.816/001
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇãO

Pelo presente ficam convidados �s Srs. acio·
nistas desta eociedede para se reumrem em As

lIembléia Heral Ordinária à realizar se no dia 25
de maio de 1972, àl 9,00 horas, na léd. social'
Estrada Itapocuzinho, Jaaraguá do Sul-SO, a fim de

deliberarem sôbre .- seguinte ORDEM DO DIA:
.

1.0) Exame, discussão e votaç1io do relatórIO
da diretoris, balanço geral, parecer d� conselho
fiscal e contas referentes ao exercício de 1971.

2°) Eleiçio da Nova Diretoria. ,

�.o) EleiçãQ do Conselh.oFiscal � Jl!eus s�pl�ntf8.
4.0) Aseunto. de interêsse socIal.
Jf\raguá do Sul, '04 de maio de 1972.

Msnoel F. da Coeta, .Diretor Presidente
AVISO: Acham se a disposição dos ere. aclo,

nistas no escritório da lociedade, oe documentn.
de qu'e se trata o art 99 do decreto lei .D.O 2.627,
de 26 de setembro de 1940.

'

Edital D. 7.8�t de 10/5/72
José Vermeisler e

Cecilia Sevegoani
Ele, bfilsileiro, solteiro,

lavutdor, natural de lara-

guá do 5ul, domiciliado e

residenle em Sanla Luzia,
nell�e distrilo,. filho de

E para que chegue ao 00-
Bmillo Vehrmetster e de

nhecimento de todos mandel
Paula Getzlnger Vehrmels passar o presente edital qoe
ler.

. . . 'Será' publicado pela imprensaEIII, braSileira, soltem!! e em cartório onde scr',
do lar, natur�l. �e Jaragua afixado durante IS dias. Se
d� 5ul, domICIliada e re-

alguém souber de algum im'
sldenle .em. 5ant� Luzia, 'pedimento acuse-o para 05
neste distrito, f I.' h II de

I fins legais.Arthur SevegnaOl e de
.

'

Angelina Maffezzolli Se- AUREA MÜL��R GRUSSA
vegnani. OhClal
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PÁGINA '3

Estado de Santa Catarina
Edital de Faleneia \

Egidio. Pedrotti, tendo iniciado SU8S atividadea

com o ramo de Fábrica -de aguaruente requer

Alvará de Licença, Mercadi.Dho.da.:Vila,�ten<:lo!le

estabeleeído com o ramo da sêoos e molhados,

requer o respectivo Alvará de Licença, Dagober
to Viebrantz, tendo se estabelecido com o ramo

de Generos Alimentícios e Fazenda, requer Alva·

rá de Licença, Loja Maçônica 7�db Setembro, re

quer cancelamento dos impostos.'

A RCQ U I V�E -ts E

o Doutor Milton Cunha, Juiz de Diréito da

Comafla de JanguA do Sill; Estado da Santa Ca

tarina, na forma da leí, etc ..•
Faz Saber B08 qoe o pre.ente edítal virem, ou

dAle eonheeimento tiyerem e interes8ar POS88 qua,

cerrado suas
_' a_tividades requer baixa, Alberto a reqoerimento de S.A. Indo,triaa MataraZlo no

Bortolini, requer baixa de seu estabelecimento de ParanA, pellsoa jurídioa de direito privado, oom .a

bar e botequim, José Alberto Berna, tendo eucer-,
de na Capital do Estado de São Paulo, à Praça do

rado suas atividades no ramo d. Motorista Autô Patriarca, a/n, Prédio "Coude Matarazzo", por sen

nomo, requer cancelamento de impostos, Renato tenqA riAste Juizo, datada de 07 do corrente mê.,

Raffermann, requer baixa como representante co foi DECIElIDI, a partir das 14,00' horas do referido

mercial autônomo.
dia. a FALENCIA da firma individual de SILYlIU

FRAtZIER, estabeleoida nesta oidade de Jaralruá do

Sul, à Rua WaUer Marquardt s/n, e ouja sentença

é do teor lIeguinte: "Vistos, ate, ·S.A. Industrias Ma

tarazzo do Paranã", pe880a juridioa de direito pri
vado, oom sede na oidade de Säo Paulo, iii Praça
do Patriareo .10. prâdio "Conde MataraZlo". atruél

de 88U bastante proourador e advogado, requer a

Falência da firma individual d. SILYIIO FRAIZlER, es

tabelecida nesta oidada de Jaraguã do Sul, à Rua

Walter Marqusdt el», aob fundamento da faUa d.

pagamento de título líquido e certo, vencido, nã.

pago e protestado, na importância de C, $ 1.638.00

(am mil selseentos e trinta e oito cruzeiros). O

pedido ,eio instruído. oom uma procureçâe (fls. 4),
oertidãe de conetituíçâo da firma requereote (fls. 5),
duplicata (fls.6) e respectlro protesto (fls. 7), além
do oomprovante do pagamento d. taxa judioiária,
Regiltrada e autuada a petição e docnmeutos; foi

expedido mandado de oitaQão que S8. e�contra à,

fls. 14, devidamente cumprido. Pela certidão de fls.

15 do Sr. Eserivão, consrata SB que o suplicade,

não apresentou qualquer defesa, nem se valeu de

qualquer dos itenl do art. 4.° da Lei de Faleucias.

Isto Põsto, julgo procedente o pedido de fls. 2, pa

ra deoretar a partir das 14,UO hora= dA hoj=, a Fa

lencia da firma individual de SILVIIO FRalZIER, esta

bsleeido nesta oidade de Jaragué do Sul, à Rua

Waller Marquadt s/n, com foudamento nos arts. 1.

e 2.· do Deoreto Lei n.O 7.661, de 21/6/945 Não há

nos autos elementos para a nomeação do síndioo B,

a�sim sendo, nomeio para exercer as funções de

síuclioo, o Dr. Eugênio Victor Schmopckel, oom e8-

critório de oontabiIidllde nesta cidade, qoe intimado

dever' pre�tar o oompromisllo legal, Marco o prazo

de vinte (20) dias. pHra os oredores, apresentarem

SUIIS declarações e dooumentos justific3tivos de seul

orédItos. Ficam suspenS8S 8S ações ou execuções, a

que se refere o art. 24 da Lei Falimentar, observa

dO os seos parágrafos. Cumpra· se o dispôsto no

art. 15 " 16 da Lei de Falenoias, devendo oonstar

do edital a ser publioado, o oonvite à f.lida, Da

pessoa do seu representante legal SILVINO FRANZ

NER, J)ara oumprir todas 8S obrigações que lha

são impostas, inclusiva palo art. 34 da Lei de Fa

lencias. P. R I. De Guaramirim para Jaraguá do

Sul, 07 de dezembro de 1971. (a) Olavo Weilchen

t.. lder, Juiz de Direito, em exeroício" E para qua

chegue a notícia a públioo 8 oonheoimento de quem

interes!ar p088a bem assIm do representante legal
da falida, SILVINO FRANZNER, a fim de que

cumpra as obrig&çõ9ij que .lhe são impostas pela
Lei de FalilDoisH, foi expedido O presente edital,

qUB Berá afixado no lugar de costume, às portas do

Forum e do estabeleoimento da fHlida, bem ussim

publioado do' Diário da Justiça do Estado. Dado e

passado nesta oidade de Jaraguê do Sul, aos qua

torze dias do mês de dezembro do ann de mil no·

veeenlos e setenta e um. EIS, Amadea Ma�lud, esorivão,
o Bubscrni.

Prefeitura Municipal de'·J�raguá do Sul
Decreto n.o 239

Abre crédito suplementar.
O Prefeito Mun!cipal de Jaraguá do Sul, Es·

tadO de Santa CatarIDa, em exercício, no uso de

.u�s atribuições e na.conformidade do permitido

�DO art. 6.° - I, da Lei n.O 325, de 1.. de novem

bro de 197t, DECRETA:
Art. 1.0) - Fica aberto por conta do exces-

80 de arrecadação do aorrente exercício, o cré

:ditu sup.lementa� de CrS 14.0.000,00 (Cento e qua

renta mil eruzeíros), para refôrço das segutntes
dotacõl!s do orçamento vigente:

3.2.4.0-22/169 e-s 30000.00
3.1.3.0-11/165 CrS 40000,00
3.1.3.0-11/185 Cr' 70000.0U

1400uu,00
Art. 2.·J - �ste decreto Entrará em Tigor na

data de sua publíeação, revogadas as dísposíçöee
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 04 de maio de 1972.

Eugênio Strebe.Prefeito Municipal, em exercício

Publioado o presente Decreto nest r .. to

ria de Expediente, Educação e Assistência Social

aos 04 dias do mes de maio de 1972.
.

'

Joio Mathias Verbinenn, Diretor

CONCEDA-SE

A Placadora Salto Grande, requer atestado

que a referida firma prestou serviço de emplaca
mentos urbanos nesta cidade.

A U T E N T I Q:U E - S E

Norberto Maurer, requer autenticação do li

vro de registro n." OI, Roberto Wehrmeister, re

quer autenticação do livro de Serviço n.O UOO1.·
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Pedro Antônio Ferreira, requer vistoria e ha

bítese, Fídelis Sehíoehet, requer vistoria e habi

te-se, Dulcio Teodonir Lenzi, requer lioença para

f8z;,r uma porta, numa das slIlas do Hotel Centr!!l

de sua propriedade, Rodolfo Rarmél reQuer licen

ça para construir uma ca(la resi'dencial Alt-x

Sohmidt, requer lioença para oonstruir um'a ca8a

residencial, Angelo Pradi, requer licença para

construir um muro, Osmar Rausis, requer lioença
para construir uma casa resideneial Arthur Seve<

griani, requer licença para construir' uma casa re·

sidenoi�l, Felioio Rincaweski, requer licença para

oonstrUl� um puchado de madeira, Maria Koklinki.

requer lioença para const�uir uma 08sa residen

ci�l, Fr!,noisco Koklinski, requer licença para

constrUIr uma casa -resillenllial Orlando Luiz Pra

di, re_quer licença para constr�ir uma garagem de

ma�elra, Frederioo Butendorff, requer vistoria e

habite �e, Adalbflrto Sprung, reqUtlr licença para

constrUir um muro de alvenaria, Primo Chiodini,

requer licença para construir uma piscina em Ilua

Casa residencial, Onézio José Panstein, requer li

cença para fazer uma reforma e emenda em sua

oa8� residencial, Alrech Völtz, requer. vi8toria e

hab�te.se, Maria Sanchbz Nev8s, r�quer vistoria e

ha�lte.se, João Dumker, requer lioença para cons

truir uma casa residenoial em alvenaria, Renato

Pradi, requer licença para construir uma caixa

d'á�ua, Angela Rabock, requer vistoria II hl:lbite·se,
RtllDOldo Rüdiger, requer vistoria e habite-se,
Bernardo Grubba S/A Ind. e Com., requer aprova

-----------

ção preoária de parte do Loteamento nas russ 35 - 36

e Rua C para financiamento da Caixa Ecônomica

Federal.
CERTIFIQUE-SE

DEFERIDO

COMO REQUER

Catharioa Berns Kraíseh, requer licença pa

ra construir um msusotéc na sepul ra de Sônia

Maria Garcia. Catharina Berns Kraise requer li

cença para construir um mausoléo na epuItura
de Elpídio da Silva, Paula Bauemle, requ lioen·

ça para construir um mauiloléo na sepuIt a de

Washington KoroI. João Steinmaoher, reqtÍ li

oença para construir um mausoléo na sepul
de seu Jalecido filho.

Panificadora Indiana Ltda. estabelecido com

Panificadora e Armazem de lIêcos e molhados

requer Alvará de Lioença. Toribio Reitz, reque�
.e!,tabeleoer,s8 como Carpinteiro A,utônomo.

TRANSFIRA-SE

Maria Faguodes Pereira, solioita trans(erência

do ramo de liIua firma de Coméroio de Gêneros

Alimentíoios p/o ramo de Estofamento,

Conceda·se uma vez comprovado o pagamento

do Incra e utilização do terreno em
.

exploração agrícola

Dr. Milton Cunha, Juiz ds Direito

Frededco Schmidt, requer cancelamento dS
imposto territQrial urbano, 'porque a mellma area

de terras encontra·se tributada no Inora.

Jaraguá do Sul. 8 de m�io de 1972

Pinturas Jaraguá Ltda.

I.landa San,SOD Rohweder, raquer por certi·

dão se a requerente é ou não devedora a Fazen-

da Municipal, Antônio LeocardO Klein, requer por Pinturas de Letras, Painéis,

�ertidão si o raqueren!e é ou não devedor a FII- Faixas e Placas Um Aoordeãn. marca

zenda Municipal, Manoel Luiz da Silva, requer
Sonelli, em perfeito esta- Um terreno c/proprie-

por certidão li o requerente percebe, ou não pro. Mudou lIe para a
do de conservação. dade, sito à Rua Jorge

ventos ou pensões do cofre público, Werner Wil· Rua Jorge Czerniewicz, 497 Preço de ocasião. Czerniewioz.

Ie, requer por certidão si o requerente é ou não
Tratar nesta rtldação M a i o r e s iDformações

devedor a Fazenda Municipal, Alioe Gtlrtz Patsoh,
com o M. V. G. 0/0 proprietário, Albrecht

requer por oertidão se a mesma é ou não deve
B k I I

dora a Fazenda Munioipal, Rercilio Adriano, re _1_1I....!!::=!MP!.:=:!!!!....I••I11!!!!==*!IU'!::;::::!!!111•••••II!!!!:=�MP.:::;:!!!!.... 1
oro . no oca acima,

._ ou oom AlfredQ Borok,

:'luer por certidão se o requerente é ou não deve
na Sooiedade G r á f i c a

'dor a Fazenda Municioipal, Sebastião Spengler, EXCEPCIONAL I
Avenida Ltda.

req.u�=- uma certidão de construção, Geraldino
Preço de Ocasião

AItlDl, requer uma certidão ,de oonstrução, Arno

;Grulzmacher, requer uma certidão de construção, OPORTUNIDADE
Alt

"Correl'o do Povo"

:. reda MueIler, requer uma oertidão de construo

Ção, Thomaz Sicz, requer uma certidão de oons-

um Jornal

truÇão, Banco do Brasil S/A., requer uma oertidão TI'pografl'a _ Papelarl'a _ LI'vrarl'a
a Serviço do Povo

de construção, Waldemar Rau. requer por certi-

dão se o requerente é ou não devedor em rela

Ção à impostos e quais talões efetuou o respeoti·
Vo pagamento, Cia. Rex de transportes, requer
Uma Cbrtidão negativa, Ind. Calçados Gosch I,"

m�os, requer uma certidão negativa, Marcos e

IriS Brun8 Lemke, requer por certidão se os re

Iquerení.es possuem oasa própria ou não registra-
Excepcional oportunidade para elemento Situado 9 km. do centro

lia por esta Prefeitura.
dinâmico, com ambição· de progredir.

de Corupá, na Estrada

Nova Corupá à São BeD-

A V E R BA- S E A BA! X A I
Vende·se com ou sem o imóvel. to, tendo 10 a 12.000 m2.

.
Valentino B. Zoz, tendo encerrado suas ati

altitude oerca 800 metros

VJldades requer canoelamento de impostos, São Ver e tratar: Avenida Getúlio Vargas, 350 própria para construção

.

osé
.
Oompanhia Ltda., requer canoelamento a JARAGUA DO SUL. SC

de oasa de veraneio.

1�8�rlção desta firma, nesta repartição Mu
Informações com o Sr.

�Iclpal, Blásio Mannes, rtlquer baixa do Alvará de.
i-.--....-=::::aiii:=.....II.IIlii;::::::::;íAI=::::;......Iiiii::::::iitai:::::::iiillllllllil

Kurt Hillbrecht, Caixa

loença de sua loja, Dorival Neumann, tendo en· _ ."._..-- ."._..-. ."._..- POltal, 7 Corupá,.

(Antiga Oficina Kohn)
Vende�se Vende-se

Vende·se ou arrenda·se, localizada em

privilegiado ponto comercial, no centro,

com espaçosa residência anexa.

Vende-se
Terreno
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"fclillia I Prljelll 11�lstrilir :Paulo Wagner S.A. Lavoura Com. e Ind.
o Prof. Carlol JOlé Gevserd - Chef. do D..Assembléia Geral Ordinária

partamento de Economia do Centro Sócio-Eco.D4.Edital de Convocação mico da Univerlidade Federal de Santa C�t�rID••
.

.

.

S' I .,..i minilltrar. de 24 a 28 da abril, em OrIClúm••Pelo preunle flcllm convtdedos �s rs. ecion �- e d. %2 & 26 da Maio, na cidade de Blumenaa.Médico palqlliatfa, em Curitiba - Profeslor Catedritlco los deere sociedade li comparecerem a AS.lemblélo
'eursoe sÔbre Economia para todos e Projef08 11-da UDiverlldade Federal do Paraná. Geral Ordinário, à realizor-ae na tU'! séde SOCIII, Ja-
d t" .

.. i cú·Assú, município de Guaromlrim, as 16 horas do U8 rlall.
,

�li�Or.�:�!��P�"ualqU::a!�l�:,; ::0 i:p�Or\�:Peel�;: I :!�U��I:e maio ded8b��fi�OdD:!:liberarem ,ôbre a

I "�Hm e MIreei. 9'ßleue�o"eíaltdade, .P?de ,er: S6 medICO. Nio: 9_ualquer mi
1 0) A r va ão do Bellan o e Contaa do exer-

.nlstro rehgloso �e�a_ qual f.o� a �ehglao, tambem
ereto de 19�1� ç ç

Proteseor da Escola de Engenha.rla, da Facul-
, pode ler: Na de�mll"ao de díeíonerte de .&Armos, mê- 2.0) Elei ão da Conselho Fiscal. dade. de Oomunícação _ da Ilníversídade Federal
d�008, psíooterapta t'i tratamento por meio da. 8Ul[eS- ã,O) Asa�nlos de ínterêese dll Sociedade. do RIO. Grandt; do Sul. Atua. nal segUlnte� áre..
'ao, de persuassae. Por que 16 de. d_oenQa? - indago. Jaro ué do Sul, 11 de melo de 1972 de eDlIlDO: Ffsíea Geral; .Fi8lca e Mecâmca. dOINio 86 d�enç�, maa qualquer cOI;ldlça_? d.e sofrlmenlo g

AFFONSO WAGNEIl _ Prestdente Materiais l! do Solo; T?orla. d� Informação,.Clber_1Il0ral, 'Ivenola pen�1l11 de ume Bofre�cla em luma.
A V I 5 O: _ Acham se à disposiç80 dos srs. nética; Fundamentos Olentífieos d!l. Comunl�açlo;

.

Claro �ue, �Ult�S veze., o .pslaot.rapeuta t'i
aclontstas, os documemos a Que se refere o errlgo Teoria da .Oultura de lt!as.a e OpJD!ão Pübllea.

mêdíco. �t'idIOO. psiquíatra am particular. POIS aque- 99 ddr I -Leí 2627 dé 26/09/1940. O prof. Marcelo O Az�ndo fOI '? construtorla e, mais particularmente, a esta .em ter OI que
o cc e o ,

da Travessia do Guaiba; diretor de dlversa8 em-
de IIjudli moral oaracem.

. . . preses coesteutorae e lnduatríais; colabor.ador da,

Hesttc, antel de escrever a palavra PSiquiatria. Auto Jaragua' S/A Ind e Com legislação que deu origem ao Banco Naeíonal d.Sabam por que? Vou dízer-Ihea o porquê. A razão ••• Habitação além de redator dos Diários Associadol.
por qllB illo acontece. É porque muita gente mal .

á
.

'

informada, psiquiatra t'i mt'idioo qua sö trata de louco, Assembléia Geral Ordín na

"fieomorfoloD,'!I CI,'m'lica"maluoo, pessoaB eforao. EDITAL DE CONVOOAÇÃO u D
Errado - 11 aqui, informando. dou eomêço I Pelo presente ficam convidados os Srs. acio-

minha peíeoterapia de apõío. Errado sim, pois psi- ni8ta8 desta sociedade a comparecerem a Assern
quiatria não trata sõ de loucos; trata de loucos bléia Geral Ordinária. à realizar se na- séde social
tambem, mas com frequenoia maior (meu C6S0 par à Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 991 em Jaraguá
tioular) trata de estaaados, estafad08, e.gotados, do Sul SC, às 14 hora8 do dia 27 de maio, alim de
nsr.ollos. deliberarem Rôbre a 8eguinte ORDEM DO DIA:

HA razão para isso uma vez que o número de Lo) Aprovação do Balanço e conts8-de exer
neur6tioos aumenta de maneira impressionaDle. Não cicio de 1971.
faz muito, estatísticRs acusam 1 pessoa em ('ada �

2 o) Eleição do Conselho Fiscal ,

dez; últimos dado! falam em uma em cada cinco, 'S o) AII8untos de interêsse da 80ciedade.
,

quandO não dua8 em cada- cinco.
. Jarllguá do Sul, 11 de mllio de 1972.

.

- Qual a razão? - quer-ie saber. Bem VI98- Moaeir Luiz Bogo. Presidente - OPF 002898849
tuos numa t'ipoca em que o ar está poluido; as AgUBs AVIS00- Acham-se à !lispollição dos srs.
�8tãEl poluidas; a terra eshi poluida;' as ,cidades acionistas_ ,'CL séde social, os 'documento8 a que se
eslão polL1idas. As mentes tambem. Tantos fetôres refere o .Krtigo 99, do decreto lei n.O 2.627, de
inferessantes a ralarem a pobre criatura humana 26/09/ �O.
qua admira apenas n80rótica. Publicação mt'idica __* �---------
recente, americana, denomina a dt'icada de 70 e�
comêQo como a década da deprellsão. Dai BS cfugas�,

Por meio de um falso estilo de .ida; a .i.en
cia de um chippy� em pouoo difere da .ivencia de
pessoa do sOQaite que procura afogar sua solidão
rolando de festa para festa d9 um parti para outro

parti. Ou leja tentatiu de fuga através do t6xico
.iagem lIem .olta, o que explioa, em parte pelo
menos EI engravesoente d,o problema.

Pens8m muitos que o nervoso s6 se cura com

remt'i'dio. E hajam receitas quilomt'itrióas. com droga
(Iue não aeaba maie. R9médio cUata caro ge�te.
Sempre digo que o mt'idico deve comprar meQ.JCa
menlos de vez em quando para aprendar a receitar
menos HA, receitas qua custam o 8aléria minimo
do pobre - i8S0 t'i falt. de caridade cristã.

Fujo ao Bssunto. Nervoso não se oure sõmen
te atrates de drogas, Está claro .s veze8 (h .ezes ... )
lambem pOdem ajudar. Mas em têrUlos. CUra mais
a p'alura amiga do conselheiro - médico ou que
oulro seja, 'já disse e repho agora. Uma palavra
boa, colooada na hora certa, tala mais que um oa

minhio de medicamentai. Psiooterapia - atra.t'is
da psique; de apoio, de amparo ajuda, Ao reverso

palavra inábil ou mA atirada como uma pedra, oon'
tra alma maohuoa_a. ferida qURndo não mata, alei
ja. Para 8empre. ,nio raro. Não admira venham
muitos a matarem'le depois d. ouvi-Ia.

Numa época em que os valores morai8 mais
e mais depreciado. correm risco de total aDulação
vale recordar que a rl'ligião ,ajuda. Sim, bem sei
que hoje muitas vezes, f�lar nisto é 8er para trás;
para muitos que, «graças a Deus são ateulI» .,

-

é ,«quadrado falar assim».
Não faz mal é preciso ter a coragem de ati

tudes. Religião ajuda dizia. Não importa qual seja
desde que honesta e convictamente praticada. Ou
vi em sermão de padre inteligente numa mis8a.
no altar-mor da Igreja de São Pedro, 'há pouco:
se apenas cristãos devessem reoeber re�ompenl!a
depois da morte que seria dlls milhõep de judeu8,
muçulmanos, hlnduistas, budistas, etc. que há no

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam oonvidad08 os Srl. Bcio- Dp. Reinoldo Mupa)"a
nishs desta 80eiedade a comparecerem a Assem

J IIbléia Geral Ordinária, a realizar Be na liMe socrel
. Il ADVOGAdD;0pref�i'turaà kv. MHJ. Deodoro' de Foosêoll,-''78t, ,em _Jaragu,á

..

do Sul-SC, ls 16 horas do dia' 27 de.maio de 1972'-
"fim de deliberarem sôhre à seguinte 'ORDEM E8oritório ae lado
DO DIA:

�ARAGUÁDO�S:UL1.0) Aprov8Qão do Balanço e Contas do exer

cício de 1971.
,

2.0) Preenchimento do oargo vago na Diretoria.
3 o) Eleição do Conselho Fiscal.,
4,0) Auunloli de interêslie da sociedade.
Jaraguá .:lo Sul, 11 de maio de 1972.

Alberto Bauer, Presidente
0, AVISO: Acham-se à disposição dos Sfll. ecio
nistas desta sociedade, OB documentos a ql19 se re

fere o artigo 99 do decreto lei 1I.627. de 26/09/1940. Pelo presente ficam convidados 08 Sra, Bcio
nista. -desta sociedade' a comparecerem 8 ASllem

mundo todo? Exato. Repito não importam OB CII� b1t'iia Geral Ordinária, à realizar-RS na sua séde
minhos que a Deu8 (ou que outro nome tenha) social, à A •. Mal, Deodoro da Fonsêca, 23 em J�
conduzam contanto que a ,Ii:le leveru. raguA do Sul-Se, às 14 horaa d� dia 27 de �alo

Jung, um dos malore. psicanalistas que o de 1972 afim de deliberarem sobre a segulDte.
mundo conheceU depois de deoênios de prática, ORDEM DO DIA:
militlindo na clinica, afirmou que de todos os neu

1 0) Aprovação do Balanço e Conta8 do eXer-róticos que tratou, a grande maioria só logrou cício de 1971.chegar ao porto de Aalvação da cura, depoill de
2 o) EleiQão da Diretoril. \retôrno r,l'ligi080 perdida ou abandonada. Vale o
3.') Eleição do Conselho Fir.cal.

_

'

depoimento pelo valor do depoente. 4 o) Allsuntos de interêsse da sOOledade.«NeUr08e tem cura mesmo. de mesmo»
Jllraguã do Sul, 11 dp maio ?e 1972.

.quer-se, amiúde saber. Porque há conceito errÔneo, LuoHa Emmendoerfef, Diretora QomerOlaimuito difundido, que neurótico é como queijo: po- CPF __ 009960265de estar «curado», mas continua cdestramelado»
. . -

risegue sendo queijo. Ora isso é racioc1nio do tem-
,

AVISO: - Acham-Ae a dlsposlçao dOI .,'

po ,da luz a gaz, do tempo d08 till;lUris, do tempo 8cionistu na IIt'idP BOClal, 08 documentos II que �:do carro de-boi e est!l.mos na éra da energia refere ó arligo 99, do· d�creto lei n.O 2627,
nuclear, das astronav�s. Nem merece resposta. 26/0971940

x .••••••J�, ·.J, ,•...••. .: �, .....•. : , ........•..•.. J •••••••• ,•••••• .1(
!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'_!!!!"'_!!!!"'!!!!"'_�

I Ol�os, Ouvidos, Nariz e· Garganta I
I Dr. MoaçJr_Canter I
I Consultas no Hospital "São José" I
� tôdas têrças e quintas-feiras pel�. ir
I· manhli das 7,30 àS 12 horas ·1
x·�· ..o: .. ·· .. .,·�· .. ·%� • .. ·t " ) , � �"�"".".,�.,,uU·X :- ___

Psicoterapeuta fala
Pslceteraplasôbre

Napoleão L. Teixeira

Bauar S.A. - Ind, 8 'Com.

De 17 a 27 do eorrente, o prof. João José
Bigarella - da UÍliversidade Federal do Paranä,
estará, nesta capital. mini�trando u_m curso. sObr.e
"Geomorfologia Climática', a convite da Uníversí
dade Federal de Santa Catarina.

,

In8crições B6 Departamento de Regie,tro e

Contrôle Acadêmico.

"fissura�os PalaUDOI"
O prol. Fernando de Souza Lapa - da p�l

versidade de São Psulo foi eonvidado para mIOlS'

trar na Universidade Federal ds Santa Catarina,
um 'curso söbre Tratamento de Fissurados Palati
nOI e Cirurgiae Compleinentare8' 80 Tratamento
Ortodöntico.

O Curso. tem sua realização prevista para 08

dill8 21 e 22 do corrente, com in8crições ab.rt�1
no Departamento de Registro II Contrôle AC!ldêml
co.

José EmmBndo8ffer SIA -Ind. B Cam.
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Instrumentos de Música
Em Geral, especiolmenle
Gaitas e Acordeões

Complfllo sortimenlo com 8 a 120 baixos

BandoneoDs -' Pianos - Harmônios'
ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÔNICOS

Gui!lIrrlis e Amplificadores
Inslrumenlos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos Violões Bandollns e Banjos. Flautas, Cla�eta.,
Pistons, 'Saxolon�s, Trombone., BalJwa e Baterias 'com

pletas, Pandeiros, Chocalhos, MaracHs e Afuchês,
Métodol, Cordas e Palhetas.

Enfim, ludo que lôr do ramo, V. S. enconlra pZlra pronla entrega nill

'Expedição "LYRA" Musical, de Paulo Kobs
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Poslai, õ?

São Benlo do Sul Sllnla Calarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORR81O DO POVO SA8ADO PÁGINA &1� 05·72

Edital de Citação
o Doutor Alcides doa Sentoe Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Illraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei etc.

Faz Saber aos que o presente edital de citação,
com o prazo de 30 dlas, virem ou dêle conhecimento
tiverem e tnteresser possa. que por parte de Laude
Iíno Meneetrlne, etraves seu bastante procurador
advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida �
petição do seguinte teorj

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul. Leudehne Menestrtna, brasileiro, ca
sado, lavrador, residente e domiciliado à rua Ano
Bom, municfpio de Corupá, nesta Comarca, por seu
bastante procurador infra assinado, advogado lnscrl-
10 Da O. A. B. seção do Estado de Santa Carsrtne,
Bob n.O 326, com escritório à Av. Mal. Deodoro dil
Fonseca, 215, nesta cidade vem propor conrra sua

mulhtr ôalere Menesrrlne, brasileira, casada, do lar,
IItualmeote em lugar incerto e não sabido, a Ação
Ordinária de Desquite, eorn tunderneuro no inciso IV,
do artigo 317 .10 Código Civil, como provará: _ I -

O requerente contraiu matrimônio no dia 07 de ou

tubro de 1967, conforme faz prova com ii inclusa
Certidão de Casamento, registrada sob n_o 2.778, às
fls. 74v, do Livro n.« l l, no Cartório do Registro
Civil da cidade de Corupá. 11- Deste matrimônio o

casal não teve filhos e não há bens II partilhar. III
A vida em comum do casal, durou pouco mels de
dois (2) 'anos, surgindo durante esse rempo, ume sé
rie de lncomparibtlldedes, por crimes motivados pela
supllcada, que culminou por abandonar voluntérle
mente o lar conjugal, em 1.0 -de dezembro de 1969,
indo morar por alguns díes em casa de seus pais,
dllf mudando-se pera Curitiba, não maís retornando
pera junto de seu marido, IV - Assim sendo, deve
a presente ação ser julgada procedente, reconhecendo
se pare lins de direito, a suplicada como cônjuge
culpada, desautorizando-a mesma de conunuar a

usar o seu nome (MenestriDa), adqUirido com o· ca

samento, passando a uSélr o nO,·le de solteira, Sale
te Fodi, mediante expedição de Ordem Judicial ao
Cartório competente, pard a devida averbação. V -

Face ao exposto, requer a V. Exa. que de tlcordo
com a lei, seja é:I mesma citada

-

por Edital, apos mar

-cada o d a e hora da audiência de conciliação, ou a

conversão do desquite litigioso em amigável, ou aill
di! para contestar a ação no /prazo legal querendo,
ficllndo desde já cilado para todas os demais termos
e atos da causa, até final sentença e execução, e

condenada 110 pdgllmento qas custas processuais e

honorários de advogado do. suplicante. Como prova
do alegddo, requer ii tomada do depoimento das tes
temunhas abaixo indicadds. Para efeitos fiscars, dá·
se à lição o valor de Cr$ 1.000,00. NesteB termos

p. Deferimentos. Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de
1971. (a) pp. Reinoldo Murara. "DESPACHO":
A falta de citação regular, designo o dia 13 de ju
oho, p. v., às 14,00 horas pld audiência de concilia
ção. Cite·se a ré por edit,", pelo prazo de 30 dias, a
fim de contestar a ação, querenjo, DOS 10 dias sub
sequentes ao dll audiência acima designada, case

não compareça ou não seja possivel a conciliação.
I - se. Jaraguá do Sul, 15/4/72. (a) A Aguiar. Juiz
de Direito.

Em virtude do que foi expedido o presenle edi
. tal, pelo qual chama, notifica e cita a requerida Sd
lete Menestrina, parll comparecer nesle JUIZO, sal'a
das audiências, Edificie do Forum, nesta cidade, no

dia 13 de junho p. vindouro, às 14,00 horas, afim de
assistir II audiêncill de conciliação, rudo conforme a

petição inicial e despacho relro. transcritos, ficando
desde já citada para lodos os lermos da ação e,

qUllrendo,' conJesta·la, no prazo de 10 dias, corfados
da lIudiência designada, sob pena di! revelia e con

fesso. Para que chegue ao conhecimento da sup]lca.
da,. foi passado o presente edi:al, que será afixado
no 10cIII de costume e publicado na imprensa local
e Diário da Justiça do Estado. Dado II pase.ado nes

la Cidade de Jaragua do Sul, aos' dezessete dias do
:mês de abril do ano de mi"! novecentos e setenta e·

dois. Eu, (a) Amadeu MohlQd, escrivão, o subscrevi.

(a), Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direilo
A presente cópill co!:,fere com o original: dou fé

JaraguêÍ do Sul, 17 de abril de 1972.

O Escrivão, Amadeu Mahfud

���a
'ADVOGADO

nos fôros de

Säo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

Janeiro - Brasma. ,

Processamentos perante quaisquer Mi,
-)

J
nistérios, Aútarquias e Repartições públicas
em geral.

.

Escritório Centra'l: -

.

- .

Avenida Franklin Roosevelt, !la - Grupo 303
(Fone: 52-1894)

., ZC-39
Rio de Jaoeiro
": Estado da GUMiABARA.

��_..........

EDITAL Edilal de Leilãod
o Doutor Alcides dos Sant08 Aguiar Juiz �e

direito da comarca de Jaraguá do Sul, Estada �e
Santa Catarina, na forma ,da leí etc .. ,

"

FAZ SABER a todos CIS que o presente edi
tai de leilão, com o prazo de dt'z (10) dias. virem
ou dele conhecimento tiv,erem e ínteressar poss:s,
quo será arrematado por quem maís der e maíõr
Iance oferecer, em frente às portas do Forum, no
dia 22 de maíojp. vindouro, às 10 horas, o bem
penhorado a Felicio Dematte, na ação executiva
proposta por Orestes Franceskí, abaixo descritor

(Aç�o de Usucapião)
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jarllguá do Sul, 8stado de
Santi Cerertne, na forma da let, etc,

f"az Silber 1I0S que o presente edital de citação,
com o prazo de trinta (30) dias .virem ou dele conhe
clrnento tiverem, que por pene de Leopoldo João
Grubba, residente e domiciliado Desta cidade e Co
marce, foi requerida uma Ação de' Usucapião, para
adquirir o domlnío do seguinte imóvel: "Um terreno,
sito à RUll Cei. Procópio Gomes de Oliveira, nesta
cidade,' com a äree de 3.300 m2. com ab seguintes
confronteçõee: fazendo frente com 110 metros na dita
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, fundos com

igual metragem nas terras de Alberto ôtenger, extre
mando de um lado com liO melros em terres de Cer
los Herdr Junior e de outro lado com igual metragem Assim Berá o referido bem arrematado por
�o Rio Ieregué. "Feita a justificação, foi a mesma quem mats der e maior lance oferecer, podendo
)llIgada pr?cedente, por sentença. E, para que chegue .ser examinado no local em q� se encontra de
ao conhecimento de todos ínteressedos e n!nguem posítado, em mãos e poder do próprio Executado.
alegue ígnorencte, manda o dr. Juiz de .Díreíro expe- E. para que chegue a noticia a publico e conhe
dir o presente edital, que será afixado no local de ciruento de quem ínteressar possa, foi expedido o

c�slume, sede deste Juizo, as portas do Forum, e por presente edital que será afixado no local de costu
copia, publícedo na forma do lei. Dado e passado me e publicado ne jornal local ,"Correio do Povo".

ne_sta cidad� de Jaraguá do Sul, aos dezoito dres do Dado e passado nesta cidade de Jaraguâ dó Sul,
mes de Abril do ano de mil novecenros e setenta e aos vinte sete días do mês de abril do ano d", mil
dois Eu, Amadeu Malhad, Escrivão, o subscrevi. (as) novecentos e setenta e dois. Eu, (a) Amadeu Mllh
Alctdes dos Santos Aguiar, Juiz de Direito. Iud, escrivão, o subscrevi.
A presente Cópi� confere com o original; dou fé. (a] Aletees d08 Santos Aguiar, Juiz de Direito

Iereguã do Sul, t8/Abril/t972 A presente cópia contere com o ortgtnal; dou fé.
O Escrivão, Amadeu Mahfud Jaraguá do Sul, 27 Je abril de 1972

O Escrivão, Amadeu Mahíud

a) - Um Frigorífico com três portas, cor

branca. motor de conjunto fechadu, marca Frtgo
mar, com �m. de altura, por 2m. de comprimento
e 1m. de largura, em perfeito funcionamento.

Juizu de Direito da. Comarca de JaroDuó do �ul
Alberto Dalmar co, Síndico da Falência de

Silvino Frenzner, avisa a todos (JS ínteressados
que se acha à díapustçâo dos rue us, às t"t'
ças feiras, quíntas-felres o sábad eru seu

escritório à
Rua Duque de CLxias, 366, em eorupá.

Metalúrgica João Wiest S. A.
CGCMF 84430768,001

Rua Presidente Epit'ácie Pessol 2M8

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Assembléia Gerál Extraordinária

CONVOCAÇAO
São convidildos os srs. acionisfas da Metalúr

gica João Wiest S.A. para a Assembléia Geral Ex
Iraordlnárid a realjzM se às 16 horas do dia 30 de
junho de 1972, na sede SOCIal. com a 8egulnie

Ord m do Dia: '

1) 'Aumento'de capillli em dinheiro;
2) Allerações 'Estalutárias;
3) Outros assuntos de imeress!.' da sociedade.

A Diretoria

Dr. Francisco
lH:�DT«,O - C.R.�_ 1:7

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

Cirargia e Clil"ca de Adultos e CrianQal
. Parlos - Doenças de Senhoras

,HOSP1T.äL JESWl DE ,�AZAR� - ClORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, Ú9

COBUPA - 8""1'0111:"" CAll'ARnrNA

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

!
I

i

1
1
!

oCampeãoJackieStewart.
.

PneusGoodvear.
·0 incrívelTTPP•.

:'(>'"'''�
, o,;.
-', t>:

,
. '-___ \ Ganhegrátiso incrívelTTPP,

t_t�� � Truquese-':écnicasParaoPilöto
;--=�� (euma reVlsäo de seus pneus).

" � Simples:
.. �'. .Jackie stewart venceu o Campeonato vitórÍa, nós resolvemos entrar
f Mundial de Pilotos· de 1971. na comemoração. !
,

,Co:r;reu, tôdas as.provas com
. Dê um .pulo até aqui. :

.

os seguros, for�eS' e resistentes Venha conhecer a marca do Campeão: I
,

pneus �oodyear. E o incrível TTPP.Pneus Goodyear 6.,

E,muito contentes coma dupla; TTPP são conosço mesmo.

IND� E COM. BREITHAUPT S.A•

_.!,1J. ••Av.Getulio Vargas, 268-Jaraguá do Sul��:�

��,:,-:.:, �"" GOODIYEAIl ,_..:
-

_

-,

;:" '" S'f
'

�:--
-- • -

• ,,'1<!:�)\ l A serviço de sua segurança.
" ,.)
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Hoje, sm Itsperuna.
Estado do Rio. aoiversa

Gosch Ga'nhou a /Vacina S_abin: �i:e:e te���' Z�lrêa.R�;r!,
além de eoutadora e

A" A t e n ça o 1 advogada, é assessora do

Concorrencl3 ,. Prefeito daquela prcgres
. . sisra comuna fluminense.Chamamos a atenção Á nossa leitora conetante,O Dep Estadual Octa- dos inter-sssados que o

oe cumprimentos do dicílio Pedro Ramos acaba, Pôsto se Saúde de Jara
de informar ao nORSO se gllá do Sol, no dia 28 e

retor e do pessoal da ca-

manário qUA a Constl'u, "S Escolas, nos dias 29 e sOAmanhã. em Pôrto Aletora GOBC <' de Joinville, 30 do corrente, Bstarão, ,

f
.

d' d C f 2 d gre. OUtD leitora cons' AOI'oors8ria dia 17-5 oOI a ve�.Je ora li 00' ornecando a d. aOHe u •

I
"'

corrê 'fia para a constru- vacina Sabin. Pede-se laDle do nosse Jorn'a ,e�-

/
me,nino Ralf Roberto,

ção .0) novo Grupo Es-. encarecidamentB . que os
tará completa�do. mais filho do casal, Lauro e
um ano no Jardim de Silvia Pietsch.cal r, na goiabeira O lieu interesFados t r a g a m e
sua existência. AniverFelizmente. esse mesmo Brasil ·escreveu, e'm c 1to está orçlido em "presentem no áto o talão

1888, um TREZe DE MAIO EM DRETO E BRAN- '$ 40000000. menor em recebido quando da

aPli-I
...........................................................................-:---

.............................................

�!ÇO, dia em que as cores se- fundiram num só sen· ...r$ 8000.00 do que o c�Qão dI> la. ,908e. As
-

A GASlimenlo de liberdade, difundindo ideilis humanos de �gundo co'!oeado. Espe· pessoas devem procurar

� -V ',' !igualdade e de bras!lidade. confundinde' VoZtS cujo ramos, agora, qUI! se ini, os, me s m o 8 locais que
coro, eilt unfssenos, entoava hinos à redenlora Isabel ciem sem demora 8,B anteriormente procura
e hosanas ao Deus que, um dia" delerminou que 'O óbras para dar maior ram, De boa prUdência f

'

!homem devestIe exislir à sua imagem e Ilemelhlilnça. conforto a alunOB e pro· aplicar-se a 2a. �ose da � INDUSTRIAS REUNIDA" ·JARAGU�. S. A:Gomo ��se .

íi:e;-
,

de. ��ió' -em- bra�co e'prel0;,1:8�If:fi:ni��dd��Qaa��se!� :r�:;fõ�:g�:�à�:: ��sof:��� � .,. �ece5�i� �e P_,:ssoIJlPa�lI a�.S!gU��I��!'I�d�de�, I
DOSSO Dafs atlngtu um estagIo. de enlen�l1�enlo, cu I.,. quattos inadequados de. �ficácia a primiUn rece- � _. M,ecänlco com conhaclmentos de 1!tura e desen_volvlmeOlO que �Irou a paglDa negra' uma cassna Rua Joinville.' bida.

I -eletrl'cl'dade,
.

da escravldao para substlluí Ia pela pureza bra8cIJ de
oUlra página cujo conleúdo vale por uma enciclopé

R Auxiliar de escdtorio
di., Ioda feita de compreensão, de amor e de paz. Os 20 anos de, otary � == Pedreiro

_ !E os Ireze de maio em prelo e branco, de enliio f

!para cá, se CO(Íslituem ,no desdobramenlo de oma O Rotary Club de Ja vore da amizade, n8 Pra � Oferece ótimo ambiente de trabalbo, trata-
fesla que nãe te'm mllis fim, porque' fim já leve a r8gu� do Sul, festejou ça Paul Harris, ocasião � tamento dentário na própria empresa e sala.

, discriminação. enlre o branco e o prelo 'que hoje se conclJgnamente a passa- em que usou da palavra

I !gem do 00 o ano de sua o rotariano Mário. Tava rio inicial compensador.dão as mãos numa aproximação de corações que oSo
"',

.

. idenlifici:l, Duma idenlificação de braços que os a;>l'o. fundaç�o. Com um.domm- res. A seguir, realizou se
...._........_...._........�_...._........"'....__........._........-

xima num abraço infinito e bem brasileiro, numa g? cbew de a.tratlvos na animado ohurrasco no

simbiose de almas que deslruiu as armas que o.s se- cldad�, os mtegra!ltes Parque Agru·Pecuário Ampla e Co'nfortavel' ReSI"dencl"aparava reoeblam o.s forasteIros, "Ministro JoãO. Cleophall", '

.

vindos das cidades de S. com 140 participantes
E é nesse simbiose, nessa idenlificação, ness., Francisco do. Sul, Join- fazendo se ouvir oradores V IE N D E.- !ii E

aproximação e com esse abr,aço bem brasileiros que ville, Guaramirim e São das diversas delegações. NegócI-0' ..de Oportu'nl.dadeo Lions Clube de Jaraguá eslende seus braços para Bento do Sul.. Ás 10 hl.
alcllnçar seus irmão's de rilça e de cor dispersos por realizou se visita ao Ce- Esteve presente, como BIt· entoesslls piaras verde·amarelas desses trópicos de Din mitério Municipal, onde cOßvidad,o do. R. C. de sua om nves 1m
dorllmll azul e branco. numa mescla de cores que Oll rotariano@ falecidos cidade, o. Comandante, dos Área Construida 280m2 _ 2 PavimentosIão bem idenrHica' nossa genIe nesla comunhão de foram homenageados Portos em São Francisco, ' C/Terreno de 3,000 m2senlimeDlos que, não dislinguindg nem cor Dem raça. através a palavra do ,ro que apreciou sobrema- '

b' I aliI _

I d _ _

d" t
- .

N b t E nel'ra o encontro rotárl'o CONTENDO: Hai de entrada. ga mete, a.mp aB.'e eva ,co.r�çoes e, e evan o coraçoes, nao Isltngue

I
arlaDo or er o mmen

h 5 d ·t6 3 bad
.

I
.

,.
.

I' ddr A
.

'r' em nossa cl·dade. copa, co.ziD a, o.rml .rlos,nem o amor o pli no Ismo, nem o palr!o Ismo o oer er. segUir, verl I' nbeirol, quarto e banheiro de em'amor. co.u S8 o plantiu da ár-
pregada separados, garagem.

��-"'4_�,--.(J--.(J--.(J-"4--.(J--.(J_"",�������� Preço. de venda: 80% abaixo do 'alor rea!.'

}, 1 PagalDentos: 30% de entrada, saldo.a combinar.

J �I I�::�;:���I8�:::�ad�
J} i' Eu João Juokes, residente em Jar�gua do 8��neste Iilstado, deolaro para os devidos �IDS que

foi e�travilldo o certificado da Camlonete ple��, Comprou um carro nôvo, hem? Muito bem! Mas-não deixe a

i
1O·85.i.!i1. Ford Taurus. ano 1951, motor C-73106,0

J} ferrugem depreciar êste capital. -

�6G�P_:_ JaraguA do Sul, 11 de m�io de.1972
LEVE-O LOGO, terá a melhor e mais garantida pintura e seu João JUDke'B

carro estará livre dêsse teu'ror. _------------------J A
"RENOVAMOS SEU CARRO VELHO E PROTEGEMOS SEU i

" CARRO NOVO", Oferecemos para pronta entre�a:,.', (} Tintas - Vernizes - Massas .;._ Polidores ,001a9 _ Borra·

í� chas - Corantes - Thinners - Solventes - Lixas - Vedadotes - enfim,
} tudo que você precisar para pintura de sua casa ou de seu veículo.

J' Faça-nos uma visita ' i
f Rua Jo·rge Czerniewicz, 397 - Fone: 2056 i
1 (1)

,_'
(no antigo ,�ampo de Baependi) 'i

����������������� L- �----.--�-----�

'C' O R R, E 1'0' -O ;0" I) 0, y. O·'F���=��=::�r. . A dhrargência entre a ,minou imediatas pro,,"
Rede Ferroviária Fede- dências DO sentido 1ft

ANO LlV - JIARAOUA' DO SUL (SANTA CATAIIINA) SÁBADO, 13 DB MARÇO DE 1972 N,. 2.6M ral é o Departamento Na- permitir a realizaçlo. d..
....!I!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!..............._I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....!!!!!!''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''!!!!!!...... cional de Portos e Vial quels empreendimlll"

Navegáveialmpedia a im- vital para o Eltado.

I II O 53 d "e "d P " plantaçlo de uma fábrica Dessa forma deverA

a, C () Iama .n (, uo IillS �.nIN ���!ci"�"1 t�nr�!�� pr�side��� ta8�f:�Unb::r::I::::ap�:- ir;�:!::�l:;::�fi�i
-"', . reeebídas, pelo 'ranlour' 50, DELEGACIA DO dência esteve em Brasí- Francisco, terá t3mbéll

""'=====d==M==· E P t B so do 53° .ano de exis ISERVIÇO MILITAR - lia o Dr. Carlos Alberto. um entreposto no Me..Treze e aro m re O e ranco tâneía do noese Bema�1I1' �.• U _ "A .5a. D�l�ga I Giulian, Diretor da citada Oeste Oatarínense, pBr·
OL Paulo Morettl rio, destaoamos 8B que ola do ServlQo Mlhtar empresa. 'que em contato mitindo a oferta de ada·

. ',. . . se seguflm: ASSOCIA cumprimenta esse sema' com o Deputado Wilmar bOB e fertilizante! a to.d.
.

Ao te:m:,no de sua marevllh?sa obra. crledora, çÁO BRASILEIRA DE näéío. transcurso hoje Dallanhol relatou lhe a Estado.
disse Deus... Façamos o. homem a nesse imagem e IMPRENSA _ Rio _ seu ani,ar8A, io de funda- sítuação solicttando inter Ganharão, a s II im, ,
semelhança". Ao passar �O!l rempos, esse propno GB _

.. TrBnSCatsO ani- ção. ABS. José Bahia - viesse junto ao Ministro agricultura e pecubia,homem, n�m desefro hedlondo, re�elou �e c�nlrll a versArio fundação impor: 2.0 Teil. _ Del. õa." Andreazza - ao. qual que poderão eonsumíe.,
ordem dlvl!la: earabelecendo uma dtecrtmlneção que tante jornal, Associação 'ITAPETININGA estão subordínados a RFF a prêços evidentemente
O�tgIDOU pagloa8;�vergonholas na htsrortes da huma Brasileira de Imprensa SP _ "Congratulações EI o. DNPVN.

I
mais reduzidos -:- os adu_

D1dade.. . . • .. seu Presldenta eongratu- 53 anos CO! reio do Povo De sua narte o MiDia· bos - e fertilizantes pro.
. . D�an'e_ diSSO, equi e valida a pergunte: Por que Iam-se presados diretores. Ass. José Claudio Gios- tro dos 'I'ranspnrtes deter duzídos no próprio Estado.

.discrtmineção humana quando. se sabe que nem cor, enviando-lhes mensagem tri _ DER _ SP."
nem credo, nem raça. se c�nsl:l�em em de�semelhan· de admiração e, apreço Somos agradecides a
ça da imagem do_ C�llIdor. Alem do meis, o v�lor pelo trabalho qu .. p�tá todos pela lembrança dode um homem nao se mede_pela cor de sua .CUIlS, realizando pela Oomuni- 53.0 aBO de exístêncía
mas p�lo grau e_pela f�rmaçao de_ sua persenelídede. dsde. Saudações _ Dán' deste semanário.Diente de rao evidentes razoes de nos manter-
mos fiéis às nossas próprias origens por que o ne

gro foi ou é desprezível e desprezado, humtlhante e

humilhado, relegado e esquecido, consnrutndo se, por
razões sociais, uma casta à parle, sendo' considera
do o convívio com seue semelhantes senão uma ver

gonha vergonhosa, pelo menos urna aruude depri
mente.

Aniversários

lnfelízrnehre, o Brasil escreveu, no passado, es
Sll manche negra em nossa Hietörte. Foram páginas
e páginas revestldas de dlsrenciamenro enlre irmãos,
marcadas pelas chibaladas de p,,'rões, caraclerizadêls
pela animosidade de capaläzes, enlUlélda pela morle
de escravos, páginas 10d�B escrilôs com linla negra
em conlraposição pura e simples com·1I cor branca
da pele.

sarla-se a Srta. Eni Her
bst, integrante do magis
tério g-uoho, que teID
raizes fincadas no torrão
eatartnense. Eni recents
mente esle'e em nossa

meio, de visita a familiares.
Aos anívereariautei

desle fim de semana. OI

cumprimentos desta folha,
com 08 votos de muitas
f-licidaues.

Pinturas Iàraguá Ltda"
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas' de Letras. Painéis.
Faixas e Placas

Mudou 1It! para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


