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'

res e treze -cooperetívas: fertilizantes", ístataram an O"S
,

Os nossos confrades de atual edlror de O, Lume lipográiico_ OUlr' d I Ih' agropecuári!1, ,orgli,niza- sister;n�B, de ..rrrgaçäo,
'

'

:aazela de larag\lá, em de Blumeneu e impressor erd
' '

,

os ,e a :s das öD longo do Iítoral: adquiriram micro trato

sua ÚJri',lé! edição, publi presente de Gazeta de . Ia
' �emp�m ��ic?�m����rafiCO� ca�lIrin�u�e f t-t}ã,'. amea

'

res e �táaquinas de �ete, O -pr=gresslsta munlcí-

-carem clichê de um arligo r,agulÍ, alertou nos sobre se,ndo Arfur M':II 1'1
ça _IiS e a. e,_!lcl,!, por sa sam ,ria, construírem pio fluminense de Itape-

da nosse edrção n o �90, ,o fálo e reiniciamos pes não' d'
- u er- sso força de exrgencraa do e equiparam armazéns runa, comemorou no úl-

em que se afirma, I�r sido quisas, vizando dererrmner mos '�,�:r��a;��n�z;::eà Banco,. Ce!.�radl .do 6ra�il cOd� financlia�ento cOJ timo die 10 do corrente,

o "Correio do Povo" Iun-: a' dala' exala de nossa tun- Venâ
.-

d S'l p' I
que, a.rav�s e uma orr ce Idos .pe o ,-"overno so o seu 83,0 ano de .eman.

�ado no dia 5 de maio de dação. Para surpresa de pera ��:faza pi VIIi' _O�, o, (miar 'limit� \ os Iinan- Estado, Banco do Brasil, cípação politica, Píoneí-

1920 Em rôrno do ass n '1 'I' t�r °Iss veis m ciamentos pa-...;_: o a-rroz BRDE e BES ,assumin ro- dos Ideaís-c republica
, ','" .u ' munos, consteremos que o JUS Iças a �O,I usrres piO gerando pâoi ,entre, do compromtssos cujos nos no Brasil, o' prefei-
lO levéI_ntaram d, ú v i das' "Jiuagu,lÍ Zé'uung': não era rn"enl.rnOs' .da NIITIPredn,sa_ ,cata0 centenas de Iami " s que pagamentos têm, prazo to, elaborou, através .a

flua�to a ,data exera da fun o antecessor de "o- Cor. e se a e içeo n.· I' �'d té 1981 A
'

dação e de seu fundador reio do Po,vo", Descobri, 2582 d 9 I) 1910 '.

vivem exc U8:lvame� e a a, , ,.I:ßcente orr Diretorta de Turismo e

I d d b mos'
e,

t",' "8gÇltl� economla rizícola, A in- cular., do Banco Oentral Dívulgaçã t

Oll, un a orel\, ' ye em mos .que quem primeiro o .essun o, com c I f
- -

d S
..

t b I' d
' '

Ó'
o.iex enso pro-

!IDOlafllos, ,P artigo foi pu, circulou foi, de fáto, "O chês 'r�os aoive .,' ormaçoeasao, o e'le es Il e ecen o que s o grama comemorativo que

,plicad,o, h\l119� ed,icõel'," tO,rreif' dO, Dovo",' em ui' I b' rsar�s,::e tário, Glauco Olinger, da Banco, do Brasil pode durou de 9,a 14 de' maio

p�c_onlurbado ano, de J 9;')7 lp de ,Maio de, 1919, E, 1'10 ��: es �h ,em dll oh �. Agricultura, fundamenta finane,iar arr,oz, ,arrasa os de .,1972 Ao agradecer.

�ao sabemos quem tenha c9,DlrárlO do que se sup,U "Cor��o a

ci ore� 0" 0Je das, em correspo�d�Dcias agr!cultores, cujos bens j.á mOB a gentiles li do eon ..

SIdo ? ,s�u, a�tor ,e sob nha, o "Jar.aguá-Zeitung'· qúe SQ o

o

a
o�o,' e e?vuol�a�: a,o M l,n,lS t r,o tlstao agraYlloos. po hl vita; apresentamos ao

lIuec dlreçao I�rtd estado o era o filhole çla mesma li Sageir:dl;�!O:enas" pas Clrne Lima,
'.

pOlecas, e, por .isso" nã? Prefeito Rubens, ,Vieira

D.OSIIO semanário, pois', vá pogr"fiil. l!m linguö alemii, 'C�m-(i',s ler, �tl.\'l!ei_t-?' � A&iíili�lä 1ô '-"8'(lÍ'et"'rl't� '�����llieO�!I��' _�"O_VBOa8:.,,�lo· Leite,' ao .Presilhinte da

,f,'OS foram os seus,direto e por, "infli, de pouca QU' curlosldaQe doscaros ."
o ,n

,[-"..-
,0<\" ""'É'"''''''

"'''',' :"âm_l:i.fl!o'Ditceu,Scl.ill'W,sr.

res e proprietárips, Por ração, pois, mai:s lardl!' confr'ades e ler posto um
da Agrl�ultura, ,que cer, d.o.BraSIl. '

o. csqs, na tz, demai8 autnri<_iadt's e

oCllsi,ão da passagem' do "O Correio do Povo", cir- pon,to final' na possivel
ca de CInco mil peque rlz.lCultura:-, dlSlI,e o Sr, povll, os cumprimento"

�O o 'lIDO de' fundação, ha culava cQm suplemeillQ ale dúvid� sobrevivente" Co- QOs, pr�dutore� �e arroz Ollnger,
' .. '

\ desta folha:

3 anos, por; fdltl! de noti mão O núm�ro .inicial con I
mo peças, ,valiosas gUllr

cill hrSlórica e por' infor signava como senpo Allur damos em Jugar, de, honra
!J1açõés d'e pes'sj)as de'ida Müller o �eu. gere'nte. Reda· os primeiros 19 números
de �qui rà(licddas, nos rcre;! diversos. Nenhuma de "O Correio do 'Povo"

, exibiram 'o Lo 'número' do menç�.o, de,quem ,s,eria pro e II exemplares do "Ja ra-
" "Ia�àglllí. Zeitung';', çl,izen prcelárlo e ninguem arvo guá Zeitung".São, os in. No 4ia dI;! hoje, ,p Epg.
�o,se na ocasião que se- rou �e �m, fllnda�or, sofismáveis atestados de Colombu Machaao Salle)i,
ria ci começo do :hoje Consta o_os por in.forl1)a nascimenlo, dqs 2 jornllis Governador <lo Eijtad,o à"e

j�Correio do, Povo" e o ções que VenânCiO da SUo de que participou o fioàdo Santa Ca\arina"completa

�nlão "O CorreIo ,dó Po- va Pôrto leria adquirido jornalista Ariur Müller. Os mais.um ano de-exislên

':'0", !lue a!>areceu no (lia as máqUinas, gráfi!=ds de exemplares' "O d e lU 'ser cia.� Governando os ca,

li de setembro de 1919:em' Abd,on Ball:;;la, em 10,lOv,d. VISIOS em nOSSd' redação, tsrinEinses em ,no�e tia

Iil)gui'l' .'Iemã� lerido como Ie mós por fôrça do cd'gl) querendo, ARENA, el�

experlmtln-IdiretQ� Arlur. M,üller e. co- de sefvenluári.o di! jusiiça, " _ , ... ', .'
ta ,o segundo an'o, de sua

,mo Redlltar Fritz Vogel, npo linha condIções de Enquanlo ,'sso, _Ilgrade ,adminls�r8ção. O Proje-
Honorato Tomelim, um dos conslar' como ,eallor de cemos a8 fellcllaçoes. to CatarlDense, de"Desen,

ex diretores' destà" folha j,;rnal ou como empresário O Diretor v61v,imen'to., hoje tra,Ds.
, formado em Ação, Cata·

FOTO ,DO FATO doense, de', Desenvolvi

lDento, : tradu� pa,ra os

jaragual;!nses, uma reno

vação, na administração
est!ldual Somente agora
vemos, yoHar para a pos
éa-comuna,' alguns, dos

muitos recursos que ge
nerozam'ente fi povo. des-

ta,terra"encaminha para "", c' I

o Erário .Estllodual. .since, dio de se,us lIecrt'tádosl "em
' e�quecer 'p08siveis

ramente, .,como 7.� colo vem; dando attloção à· "utras ,áreas de lituação.
'cado ,na, ,arrecadaçi,o ,do nossàio rtlinvidrcaçÕ"1I É ,Não. é muito. é verdade,

10M, Dão' ,eljtamps pr.o- 'cla:ro, q�e Qäo podtlll! vi, ,MaM,é semp�e IIlgo mais,

porcionalmente, receben- cqm a vt'lpcioade qut' :compa-rado, com os ',últi
do ,9 es-p,erado"retofno. desej!lIDos Assim,ml;'l!mo. 'mos, 10. anos..Por, is!!o é,
,Mas sabe,lDo,!! que muita a,pesar ,Qli'li ,criticas Ati ,uma esperançll 1,Jma mu '

'co)8a ;;Stl, fe,z em.: nOlXie vezes acerbs,s de outras ,dança de ;orilmtllçäo que

:oos g,overoos anteriores, 'I,i,mprensas,
locais; te�os ,a gente sente: e ,o POVQ

de que não l!Ie pode cul- dado um voto.de �,onllan :tlimbém Isso é salutar. É

:par, a .�t",al., �dministra, :ça ,a� .. ,Governllodor "Co ,o ,sinal, de que tempos,
ção, É verdade que cus IOlJlbo, Machado ,S,alles ,novns listão sendo anun-;

� mllito recup&rar o, teU' Não temos DOS 'afundado ujados; Ii:(JS qatarin!!nwell,

po perdido as exigências ,'nos ,corredor�!l pli�acia -'
'

, '",

'se tornam cada v,ez .. mais 'n,,". parai' reinV'idicar, � ,P,rincips,lmt'nte, d,ppois,da,
!vH,vtojS',DI)S ,dias, a!ullis, que Qonfiamol. na .sua emenda', cllustituchinal
provocando verdadeirll açà'" bdministrativtl, Cun· que el�ge o futuro govl!r

'di�pliriaa!\� ,entre cúmu- fiamo� ,nO,8 seus �I:'çretá- n'ido.r, indiretamente Nilo,

nidade,s "de 'copacid,ade ,rio!",Gonfi,amos �o ,11I1S- hayerá por e n qua n t.o,
tributária igual a da Pé 'so r-epre,sentan'te OctaCi conces�ões à, quem quer,

wla do Vale, do"Itapocú lio Pedro Ramos. O eil qUI! sejá., Para pOder g'n-

Mall, gAo cabe' aqui 8 :tendiinento "tem sido: ex 'vernar de verdade, Por

provocação de as�unto, celellte. 'Estradais, IiSCu 1"1:10, Sel!hor Gwernador,
O GovernlJ.dor já esteve las, ° plano energético, OI! nos�os cumprimentos
entre nós, viu a nossa a I!aú�e e a educllção pela data natalicia.

pujança e por intermé tem si'du bem atendido,

A

� A ,f,OIO qUe 'hoh� e�;ampamos é II mais recenie acqulsl\ião da múnicipa.

�dade .. :� ,Prefeilu�1I Municipal. lel;ldo,em vista, p prog-ress,o da cidade" enrend�u
(j' IIdqulrlr a mOloniveladora Huber-Warco, aum�ntando para 4 115 mOloDlveld

,oras com que a muniçipalidade pode contar, inf'llizl11enle, alguma,s, ,já, alque·
�rllda� sf'b o p�"p dP nura .. I:mp,,,;léld�� Finllnciadll, ela dE'v"râ cu�fi'lr lIOS co·

fres públicos -Cf $ 260362'.1;0' A mOlo'niveladora está prestando relevanles servi

Ços ao municfp'o pois, é a viatura que manlern em dill as nossas vias de

Comunicação. De parabens eSlá Cl Drefeito Hdns Gerhard Mayer, realizando mais
tSla öcqulslção em benelfcto da coletividade.

'

Sábado; 20 de Maio' de 1972

"

Anlv'ersaria' O Governador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"COHRflO DO POVO" MUD' A S

Beínoldo Rüdiger e Alfonso Bachmann e

Clara FURai Norma RadoU

fundação: flrtur Muller - 1919 .

Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteíre, .

Fr.rrl.r., e Or".m."r./� pedreiro, natural de Ja- Iav ad tide Ja
O Douter Alcides doa SanteB Aguiar, Juiz di

r or, na ura
.. ,

•

Direito da Comarca de Jaraguá do Sol, Estado di
Laranjeiras, Pecegueíros, raguá do �ul, domicilia- raguä do Sul, domteítíado Santa Catarina. na forma 8a lai, elo,

Kakiseiros Maoieiras Ja' do e residente à Rua e r�Rldet;tte em E�tr�da FAZ' SABER R todos 08 que o presenta edit.1
botioabeir�s ato. Res�ir8s -Reíneldo Rau, nesta cí- �Iulbaldl, �e8te dísteíto, virem oa dele conhecimento tivarem e inter!s"l
Dahlias Oa,:nélias Oont- dade, filho de Emilio Rü Iílho de RIC�rdo Bach-

possa, qoe hão de ser adquirldoa, Uravés propo�
feraB, 'Palm·eirá8, �to" etc I diger.e �e Clara Kíekhos- mann e de Mina

paerin-,:tRs
deVidamente leeredas a encaminhad,as a 181e

fel Büdíger, ger Bach�an,n, Juízo, dentro do prazo de trinta (30) dias oonta<lol
PEOAM OATÁLOGO Ela, brasileira, solteira,

E�a, brasileira, solteir�, da ún. ioa publieseão deste peri6dioo 10011.1, 0.1 baol
ILUSTRADO do lar, natural de Jara-

do lar, natural d� ,J!lra penhoradoe à executada CUTELARIA JARAGUI
guá do Sul, domiciliada guá �o Sul, domíeílíada LTDA., nOI exeeativos fiscaie n.Os 5706 e 5.707
e residente à Rua Rei e. restdeute em,Ja�agua- propostos pelo INiTITUTO NACIONAL DE PRI!:
noldo Rau, nesta cidade,

sínho, neste dístríto, tt- VIDENCIA SOCIAL, abaixo dtscrtmínadoe :

filha de José Fussi e de
lha de Ge�hard Radoll 1.0) - Um terreno atualmente sdífíeado, SilUl'

Leonora Packer Fussí,
e de Francísca Jung Ba- do naats município, na atual Av, Mal, Deodoro da
doll.

_

Fonseca, zona urbana, com a área de 2.500 m2,
Edital n. 7.825 de 15/5/72 Edital n. 7829 de 16/5/72 com 25 m de frente, por 10.m de fundo, fazendo

S 'T
' Valdemiro Ramthun e

frente na Av, Mal, Deodoro da Fonseca, fondos DO

�mlr ,omazelh e
Verônica Koe curso antigo do Rio. Jaroguã e entre terras de

Leonír MarlaCampregher "PP, Vergilio Rubini, Waldemar Rabello e HARrique
Aniversários Registro Civil Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasilelro, solteiro, Freiberger, devidamente registrado no Oarrörio de

VI Aurea Mülle� Grubba, Oficial mecânico, natural de Ja lavrador, natural d,e.�a- Registre de Im6veis desta Coma roa. do Oficial MA·
.IJ aeem. anos hoje do Reglslro Civil do I. Dls- raguá do xul, domicilia raguá do ,Sul, domlclh!l' rio T, C, Mello, sob 0..• 14 104, do livro .3-G, às fli.
_ Sinara, filha do sr. trlto da Comarca de Jaragu6 do e residente em Vila do e residente em RIO 16 avaliado em 15180,00'

Walter e Valéria Mahnke;
do Sul. Estado de Santa Nova, neste distrito, fi d� Luz .Vitoria, neste dís

'

o) - Oonstrueões Civis; exíetentes sôbre o

_ Sr. Artur Gesser Faz S;:!:��eB��8�parece_ lho de Olindo Tomaselli tríto, filho de O � C a r terreno. acima descrito e oonforme relação abaixo:

Corupä;
,

ram no cartório exibindo os e de Leonidia Tomaselli. Ramt�un e de L I n d a a) - Um predio de alvenaria da. tijolos, com

_ sr. Orlando Andreat documentos exigidos pela lei , , .

Sehmídt R�m.thuo. ,
2 pavimentos, medndo 9 x 15,50 in, ârea total di

ta;
. afim de se habllltarem para ,

Ela, brasíleíre, solteira, Ela, brasileira, solteira, 139,50 m2, estrutura de concreto armado; ooberlo
_ sra, Edite Amorim"

casar-aei Induatriâría, natural, �e do lar, natural d? .J!lra. com telh -s de barre, que servia para as seguinle!
em Joinville; Edital n. 7.822 de 10/5/72 �araguá do, Sul, domiei- guä �o Sul, domlcl,lIada inetalações: 8) - No pavimento terreo, loja e almo

_ Rosily Maria Ges. Osvaldo Arl e ��da e reSIdente � Rua e resld.ent? em RIO �a xarifado e escrit6rio; b) - Pavimento superior qUI

aar em Concordia' R r K' h 1 .10 Branco, nesta CIdade. Luz VItorIa, neste diS servia como resideneia com tedas as instalações
_: Iracema Re'is, .em

e I wltsc�a filha de Teodoro. Cam irito, filh!l de Erioh Koepp p.ute esta .que foi 8vaÍiada em Cr$ 26420,00; b) ..:

COlUpá; Ele, iJrasileiro, solteiro, pr�g?er e de O)[vla Pe· e de LUZia Lemke Koepp. Parte posterior 80 prédio. COUI a área de 293.94 m2,
_ 8ra, Hl'lda Gnel'pel vigilante, natlIral de Co· drl IJampregher, com as ·'eguintes oaraoteristioas: - Paredes de

�

'á tEd d
E para que chegue ao cp-

em Schroeder 11; rup ,- nes e sta o, o nheclmento de todos mandel alvenaria de tijolos rl'vestid8s inte�namente e ex,

_ sr, Governador CP- mieiliado e residente em Edital n. ,fT.826 de 15/5/72 passar o presente edital que ternamente com argamassa, piso em parte de ci,

.lombo Mac!Jado i;!alles.. Ilha da Figueira, neste Ri -;!"í'do Feldens e
será publlcado pela Imprensa menta alizado. e em parte de terra batida, cobertOr!

U
d' t't f'lh d J é e em cartório oRde serã
IS rIO, I o e os M V1a Helena Piccoli afixado durante 15 dias, Se com telhas de barro, IIpoiada em estrutura de ma'

Arl e de OtiliaArI.·r alguém souber de algum Im- deirà, servia como dependencia de fabfloa, deposilo
Ela b 1'1' ·lt

.. I·ie, brasileiro, solteiro,
_ Sra, Teresa Bürger; .' ras eira, so eIra, pedlmento acuse·o para os de materia prima. instalaoões sanitárias, etc. ava·

M
' do lar, natural de Coru· C erciário, natural de fins legais. liado em erb 25 710.00',

- arIa RoseU Tei-
pá, neste Estado, domi lois Irinãos, Rio Grande AUREA MÜonLLcialER" GRUBBA

C) _ U"'ma garagem construida de alvenaria
xeira, em Joinville; '1' d 'd' t à R o Sul, domiciliado e re

"

_ sr, Hilberto Rowe,
Cl Ia a e resl en e ua de tijolos, coberta com telhas de barro, com a

P Joinville, ne8ta cidade. fi· Ridente em Ipanema·Rio area de 15 m2, avaliada em Cr'" 1.450.00,'
.

em irabeiraba; lb .. R d Ir K 't h I de Janeiro, filho de Paulo
"I>

_ Ira, Aoa Mae8; a ..e u o o WI sc a
Felden8 He d) - Diversos ranchos de madeira. coberto!

_ Ir. Osmar .Bortolini; e de ABa KwitschaI.
FeldeDs.

e de dwig
Navl'o.laborato'rl'o

com telha6 de barro, em parte abertos nos lad08

_ sr, Norberto Wa- Edital n, 7.823 de 11/5/72 , , .

e em parte fechados, que serviam como. deposito
. ckerhage, c -

A" ld"'" •.R.' 'e i .. Ela, brsstlelrl", I!olte;rllr, 1.'
de cllrvão e outras utilidades, em pessimo e8tado

, gUlO,a o ope�la do lar, DlAtural de Jara, na luta contra· a
de conservação, com a área dI! 56. m2, avaliado

D�a 22 Nlrce Pradl guá do Sul, domicUiada em Cr$ 400,00
. .

_ Sra, Silvia, esposa�do Ele, brasileiro, Ilqlteiro, e residente à Rua Mal. Ailsim serão os referidos bens adquiridos pOl

sr. Jleins BIosfeld; industriário, natural de Deodoro, nesta cidade, polul'ça"'o das a'guas quem melbor oferta fizer, na ,forma determinad.,
_ o Menino Marcos Jaraguá do Sul, domiei· filha de Virgílio Piccoli apõs decorrido o prazo fixado quando serão aber·

Haroldo Riiltow; liado e residente em Ja e de Helena Leutprecht DÜ8seIdorf (Impressões tas e apreciadas as propostas apre.entadas, res-

_ Garoto Waldemiro .-aguá Esquerdo, neste Piccoli. da Alemanha) _ O na salvada a recusa deste Juizo àll que não apontem
Ponticelli em Garibaldi; distrito, filho de Angelo vio laboratório "M a x preços razoáveis .

.

_ o sr, Joaquim GiroUa, Spezia e de Vitória Spe- Edital n. 7.827 de 15/5/7t!. Prüss" está empenhado Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

em Barra do Rio Cerro;Zill' de dia 8 de noite na lu .. 8ul, aos dezesseis dias do mês de maio do ano di

_ ara, Sl'lvI'a Ivone K. Ela, brasileira, solt8l'ra·, .Cópia. d,o Edital recebido mil novec�ntos e setenta e dois, Eu, Adolpho Mah·
{ do OflCI 1 d P d ta contra os "pecados do

Kaiser, Diretora da Es- do lar, natural de Jara- a
.

e omero e, pas8ado", segundo as fud, Esorivão, o subscrevi. (asl Alcides dos Santol

cola Jaraguá, guá do Sul, domiciliada
I

neste Bstado
palavras do Ministro da Aguiar - Juiz dA Direito,

Dia 23
e rllsidente em Jaraguá- Gervaldo Dorn e Agricultura da Renânia A prel!ente oópia confere com o original; dou fé.
Esquerdo, neste distrito, Irene Friede!' do Norte/Vestefália, De . Jaraguá do Sul, 16/maio/1972

- Sr. Braulio Brutins filha de Renato Pradi e Ele, brasileiro, solteiro, neke. ·Durante a noite O Escrivão, Adolpho Mahfud
em Joinville'

'

de Bernardioa Leoni Pra- opúário, natural de Po. controla aa águas do
- ara, Ad�Ie Todt Kli- di. merode, neste Es t a d o, Reno em 60 a 70 por

tzke na Eitrada Nova. domiciliado e residente cento I! as dos afluentt!s

Dia 24 Dia 26 em Pomerode, neste Es- em 30 a 40 por cento. As

tado. filho de·BrUDo Car provas retiradas entre

los GermlmO' Dorn e de tanto entre Bad Aonnef
Alida Dorn, e a Holanda permitem

determinar / o conteúdo
de oJdgênio e o grau
da poluição do Reno.
Os resultados das ativi
dades do navio-laborató·
rio são participadas a

250 empresas, para des
ta maneira advertir doa
perigos da poluição ..

EDITAL
Emprêsa JornaUstica

"Correio do Povo" Uda,
·1972·
Diretor

Eogênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anoal Cr$ 15,00
Semestre , , , Cr' 8,00
Avolso •••• CrS 0,30
Número drasado Cr' 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Pintai, 19

Avenida Mal, Deodoro,' 210
Jaraguä do Sul - S, Catariaa

Leopoldo· Seidel
- CORUPÁ -

SOCIAIS

Fazem anos amanhã

1

Pinturas Jaraguá Ltda.
- Sr. Francisco. Pe·

droni, em Curitiba;
- sra. Frida Jan8sen

Mey, em Joinville.

Dia 25
- Sr, Leonardo Krau

tzfeld, em Jaraguazinho;
- Daralice da Costa

Vieira, em Guaramirim.

- Wander. Meier, em

Barra do Rio Cerro;
- Menino Ariatides

Adolar Meretti Junior; Ela, bra.neira, solteira,
- Srta, Carmem Br.an· op,erária, natural de Ja·

denburg; raguá do Sul, .domiciliada
- srta, Arlete Gerent e residente n.88ta cidade,

em Atitorga Paraná filha de Alfredo Friedel
- sr. Lincoln Delmar e de Elvira Georg Frie·

Ristow deI;

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras. Painéis.
Faixas 8 Placas

Mudou se para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

1

,

Vende-se ou arrenda-se, localizada em

privilegiado ponto. con;tercial, .no centro,
com espaçosa residência anexa,

X ..• I� , ,.· ••• , • .. , , I�

iII Olhos, Ouvidos, Nariz e ,Garganta I
II Dr. Moacir Canter I
f II � Consultas no Hospital "São José" i

1·1 tôdas têrças e quintas-feiras pela I
� manhq das 7.30 às 12 horas !
.; �c···············r,.·!.!"I········,c c , "; / .. , , "

.." ��.

EXCEPCIONAL
OPORTUNIDADE

Tipografia.- Papelaria - Livraria

Excepcional oportunidade para elemento
. dinâmico, com ambição de progredir.

. Vende-se com ou sem o imóveL

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

1.--.- 1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santi C�tarlnl

Prefeitura Municipal de
Jorauud �I Sul

Edital de Citação Beira Rio Clube de Campo
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

IDireito da Comarca de IlIrllguá do Sul. Estjldo de - Nota para a mprensa-ôeme Ceterína, na forma da lei, etc;
Bm reunião realizada no dia 15 do corrs':lt!.Faz Saber 1I0S que o presente edital, com o

o recém fundado Beira Rio Clube de Oampo !n!prazo de 20 dills .. virem ou dele conhecimento tiverem
ciou a campanha de venda dos títulos patrlmonra!sque, nos eutcs de Ação Bxecuttve em que é exequen-
da sociedade, cujo valor é de Cr$ 2.000,00 (dOIStI! Slintino Volto!ini, e executados Adalberto Hauk e
mil oruzeiros) cada um. 'Hetnz Seil foi efetuada a penhora do seguinte teor:

Os títulos poderão ser adquiridos em quatro"AUTO DE PENHORA. Aos 11 dias do mês de no-
vembro de 1971 eu Ofiêilll de Justiçll abaixo IIssinll' modalidades de pagamento:•

d d MM J'
- Á villta - Cr$ 1.800,00;do, cumprindo o respetravel manda o o . UIZ
_ Em 6 pagamentos: Inicial _ Cr$ 400,011 IIde Direito desta comarce, rne dirigi a Corupé, desta

mais cinco prestações de Or$ 320,00;Comeres, e lIf, às 15,50 horas, infor�ado doa .bens _ Em 12 pagamentos: inicial de Or$ 275.008do devedor Adalberto Heuck, penhorei os segutntee:
mais onze pagamentos de Cr$ 175.00;Um Caminhão marca Mercedez-ßenz, côr azul, em

_ Em 24 pagamentos: inicial de Or$ 200.00 emau estado de conservação, com documentos extra
mais vinte e três pagamentos de Or$ 100,00,vledos. Um Terreno, situado no município de Corupé,

A subscrição poderá ser feita com qualquerdesta Comarca, ne Estreda Izabel, em formato trten dos membros da comissão diretora:. J?r. ��xguIar, contendo a área de 900 mã., edificado com
Bornholdt, Pedro Donini, Vicente' Doniní, Fla".ouma casa de elvenerta com as seguintes confronta-
Rubíni, Roli Bruch. José Oarloe Neves, Rubens NIções; Jazendo frente com uma linha curva na Estre-
coluzzi, Raul Drieaaen e .Ferdinando Piske, ou comda lzebel com 62 ms .. extrema de um lado com ter-
08 membros efetivos e suplentes do Conselho FI�,ras da Escola Estadual, com 61 ms. e do outro lado
cal. Dr. MarIo de Souza, -Ildo Varg"8, Ewa.ldocom ditas de Willdemar Werner, medindo 20 rns, De
Schiewe. Osmar José Vailatti, Dercilio Panski evldernenre registrado sob D.O 57204, iii fls. 110 do li-
Ivo Ewald.vro 5 S. E logo em seguida depositei com o sr.

Temos ainda It satisfação ds informa� qua osMoacir Luiz Bago. Realizei esre diligencia de penha
estatutos do B -ira Rio Olube de Campo lá foramra depois de verificar em cartório que o executado
aprovados e seu registro está sendo P"ovlde!lclfldo.não fizera o pdgamento da dívida em execução, nem
Oonforme deliberação unânime da Assembleia Genomeara bens a penhora, Para constar lavrei este
ral que formalizau a fundação do Clube e 8pr.ov�ueuro que lido e achado de ecõrdo vai 'por mim esst-
seus estatutos, o clube será regido pela Comls81l:0nado e pelo depostréno' (a) Jurandir Lombardi, Ofi-
Diretore acima mencionada, pelo prazo de dOISclal de Justiça MoaCir Luiz Bogo, Depositário." En

d seu Presidente o Dr Max Robertocontrendo se � executado ADALBERTO HAUe!<. ����'h:I��, �pcretário o sr. Pedro Donini e Tesou-brasileiro, casado, motorista. em lugar incerto e nao: .

o e ' Raul Dríesseu.sabido, cne-c da penhora _efeluada e a responder retro 00n�id8mos as pessoas intsressadaa a vísttaaos lermos da referida eçao que. se pr essa neste
rem a ãrea já adquirida para construção da sédeJuizo, e da queí tomou conhectmerno en ,data de
social do Olube, localizada no prolongamento da12-4-71, podendo conlesta-I.a, no prazo 1�l!'a '.�.

ob pe·
tua Reinaldo Rall, à b�ira do riO JßI'�guá, na Cllna de revelia e confesso. flcil�do desde la CII",�O pa beeeira da ponte pênsil que liga a cidade à Vilara todos os termos e aIOS, ate flDal senlen\,a. D', lira
Nque chegue ao conhecimento �o. inlere,ssado � ão OVHEm 16.05,72possa, ode futuro, alegar igoorancla, f.ol expedld<J o

Ferdinsndo Piske, ReluQ.ões Públicaspresente edilal que será publicado na imprensa local
e no Diário da Justiça, Dado e paSSlIdo nesta cidade
de Jaraguá do Sul. aos vinte u:n didS do mês de
março do ano de mil nüvecentos e setenta e dois
Eu, (a) A1IIadeu M6hlud, escrivão,' o subscrevi.

..

(a) Alcides dos Santos Agui"r, JUIZ de Dlrello
A presente cópia confere com o original; dou fé.

J"raguá do Sul, 21 de março de 1972
O Escrivão, Amadeu Mahfud

Portaria n.o 11
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercícío de
lua8 atribuicões, R E S O L V E:

.

Oonceder licença e prorrogação:
De acordo com os artigos 125, 135, e § 1.· do

artigo 128, da lei n." 4425, de 16-02-1970, adotada
por esta Municipalidade:

A Benoo Radünz, ocupante do cargo de Tra
torista do Quadro Único do Municipio, de 80 (trin
ta) días, a contar de 8 do mês em cur�o.

Comunique-se, Registre se e Pubhque se.
Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1972.

Hans Gerhard Mayer,. Prefeito Municipal

o Doutor Alcides dos Santos Aguiar Juiz de
direito da comarca de Jaraguá do Sul, Esta!lo de
Santa Oatarina, na forma da lei etc ...

FAZ SABER a todos' os que o presente edi
tal de leilão. com o prazo de dt'z (10) dias, viremAlberto Culiski requer uma certidão de cons,
ou dele conhecimento tiverem e int.eressar p08�a,trução, Ida Reincke Hanemann, requer uma cer·

E D I T -A L que setá arrell)atado por quem mais der e maIOrtidão de coostrução, Bernardo Grubba S/A lnd. e
lance oferecer, em frente às portas do Forum. noCom., requer por certidão se a requerente é ou
dia 22 de maio p. vindouro, às 10 �oras. o b�mnão devedorA 3 Fazenda Mudicipal, João Budal (Ação de Usucapião) penhorado a Felicio Dematte, na açao executivada SilvlS, requer uma certidão de construção, Wal· 0 Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de proposta por Orestes Franceski, abaixo descrito:ter A. BaHock. requer uma certidão de cODstrução, Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

a) _ Um Frigor!fico com três porta'!;, .cor
Met. Erwino Menegotti LIda .• requer por certidão Sant!! Catl'!rina, na forma dI'! lei, etc

branca. motor de con]unto fechado, marca.I' rlgl},�e a requerente é ou não devedora em relllção à Paz Saber aos que o presente edital de citação.
mar com 'Jm de altura por 2m. de comprimentoImpostos. com o pr.azo de trinla (30) dias ,virem ou dele conh_e- I' . de l;rgura em p�rfeito funcionamento.D E F E R I D O ClmenlO lIvelern, que por. ,parle de L�opoldo Joaoem,

.Grubba, residenle e dOUliclllado nesta Cidade e Co Assim será o referido bem arrematado porCarmurwin, requer que 8ej� facultad? ef�tu- marca, foi requerida uma Ação de Usucapião, para quem mais der e maior lance oferecer, podendoar o pagamento em 15 prestaçops menSlilS o Im- 'adquirir o dOll1lnio do seguinte imóvel: "Um terreno, ser examinado no local em que se.encontra deposto sôbre .serviços relativos aos anos 1969-1�70 lIito à Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nesta I positado, em mãos e pode� ?O próprl? Executado.� 1971, Henrl9ue. Krause, requer cancelamento ,do cidade, com a área de 3.500 m2. com aI> segulot.es E, para que chegu.e a notiCia a publ!co e c�DheImpolito territorial urbano, por 8 mesma área de confrontações: fazendo frente com 110 metros na dila cimento de quem mtereS8ar possa, fOi expedido oterral encontra·se tributada no Incra, Oswal�o Rua CeI. IJrocópio Gomes de Oliveira, fundos com prtlsente edital que �erá afixado"no loc!!l de cost�,Murara, requer cancelamento do Imposto terrlto igual metragem nas terras de Alberto Stenger, extre- me e publicado no Jornal local Correio do Povo .rial urbano, por a mesma área de terras:encon mando de um Illdo com 50 melros em terras de Car Dado e passado nesta cidade de J?raguá do Su�,tra-se tributada no Incra, Mario Zanella, requer los Hardt Junior e de outro lado com igual metrallem aos vinte 8ete dias do mês de abril do lino dI! milcancelamellto do imposto territorial urb_ano, por a, no Rio Jaröguá. "Feita a justificação, foi a mesma novecentos e seteota e dois. Eu, (a) Amadeu Muhmesma área de terra� encontra-se tributada no julgada procedenle, por sent�nça. E. para que chegue rud, escrivão, o subscrevi.
. . ..�ncra, Alceste GadottJ, requer csncelamento do

ao conhecimento de todos IOteressados e n!nguem (a) Alcides dos Santos AgUiar, ?UJz de DireitoImpostos territerial urbano, por a mesma área de alegue ignoranci!!. manda o dr: Juiz de Direito expe- A presente cópia confere com o �rlglDlll; dou fé.terras encontra·se tributada �o Incra, Walter Quast, dir o presente edital, que será afixado no local de Jaraguá do Sul, 27 J� abril de 1972requer licença psra conatrUir um mausoléo na se· costume, sede desle JuIzo, as porIas do Forum, e por O Escrivão, Amadeu Mllhfudpulturll. de Margarete Quast. cópia, publicado na forma dll lei. Dado e passado
, Indeferido CFE Despacho do Diretor da Fazenda nesla cidade de JarlSguá do. Sul, aos dezoito dias do -----�-------------.

. mês de AbrIl do ano de mil novecentos e selenla e

I·F d C t S A
.Mario Zanella, requer cancelamento dn Im- dois Eu, Amadeu Malhud. Escrivão, o subscrevi. (as) Manoe . a os a . .posto territorial urbano, porque a mesma áres de Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direilo,terras encontra-se tributada no Incra, Oswa.ldo A presenle cópia confere com o original; dou fé.Murara, requer cancelamento do imposto terrIto- Jarllguá do Sul, 18/Abril/1972rial urbano, porque a mesma á.rea. de terras elf· O Escrivão, Amadeu MahfudContra·lle tributada no Incr,a, Htlárlo Murara, re- .

quer cance1amentõ do imposto territorial urbano,
porque a mesma área de ll:l1'Í'as encontra-se tribu
tada no Incra.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
A Vista da Informação Como Requer
Domingos Sanson, requer licença para cons

truir uma Oficina em alvenaria, Nascimento Men
donça, requer licença para construir uma casa re
sidencial, José Leoni, requer licença para cons
truir uma casa residencial de alvenaria, 'Dr. Oro
lande Bernardino da Silva, requer aprovação do
projeto de construção. Primo Chlodlnt, requer li
cença para construir um galpão em alvenaria, Ivo
Schmitt, requer licença para construir um g�lpã. ,

Dotíval Aldrovandi, requer aprovacäo do pro] to
de construção de uma casa residencial, Ilino dos
Santos, requer licença para construir uma casa
residencial de madeira, Terezinha 'I'ebatln, requer
licença para construir um muro em frente sua pro
priedade, Emilio da Silva, requer licença parll fa
zer uma reforma na l!lua casa residencial, Justino
StoIlf requer licença para fazer uma reforma
num �ancho DOS fundos de sua residsncia. Ivo Ana
cleto, requer. vistoria e habite-se. Restaurante e
Churrascaria Alt Berlin, requer vistoria e habite
Ie, Hilário Demathé, requer licença para construir

. uma casa residencial de madeira, Ingo Leitzke.
requer licença para construir uma garagem de
madeira, Joliz dos Rantos, rt'quer licença para
construir uma ca8a residencial dß m'8ddra, Alva
rio João Bertoli, requer licença para construir um
muro em sua propriedade.

CERTIFIQUE-SE

Edital de Leilão

CONCEDA-SE
Adalto Gregório 08sowsky, requer licença

para estabelecer se com escritório de contabitid�
cl", representações e seguros.

CONCEDO A LICENÇA REQUERIDA
Benno Radünz, requer 80 dias de licença pa

ra tratamento de saúde.

AVERBA-SE A ALTERAÇAO
Jaraguá Veiculos S/A, requer. alteraçõer emlua ficha cadastral com referênCia à empresa,

bem como Alvará de Licença do exercíCIO de
1972. .

Jaraguá do Sul. 12 de maio dlll 1972.

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

Ampla e Confortavel Residencia
VENDE-SE

Negócio de ,Oportunidade
Bom Investimento

Comércio e Indústria

C.G.C. (M.F.) 84.431.816/001
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Área Oonstruida 280m2 - 2 Pavimentos
O/Terreno de 3,000 m2

OONTENDO: Hai de entrada, gabinete, ampla 8818,
copa, cozinha, 5 dormitóri08, 3 ba
nheiros, quarto e banheiro de em

pregada separados, garagem.
PreQo de venda: 80% abaixo do valor real.

Pagamentos: 30% de IIntrad;; Baldo ii conlbinsr.
Informações pelo fone: 2168 c/Sr. Jorge.

Pelo presente ficam convidados ?S Srs. acio
nistas de�ta sociedade para se

.

reumrem e� As
sembléia GerIlI Ordinária à realtzar se no dl.a 25
de maio de 1972. às 9,00 horas, na séde 80�lal à
Estrada Itapocuzinho, Jlsraguá do Sul-SO, a rim de
deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

.

1.0) Exame,' discussão III votação do relatório
da diretoria balanço geral, parecer do conselho
fiscal e contas referentes ao exercicio de 1971.

2°) Eleição da Nova Diretoria.
S,o) Eleição do Cooselho Fiscal,? leu8l1uplsntes.
4 O) Assuntol de interêsse SOCiaL
J�raguá do Sul, 04 de maio. de 1972.

.

Manoel F. da Costa, Diretor Preslde�te
AVISO: Acham 8e a disposição dos srs. aClO

ni8tas no escritório da sociedade, 08 documentos
de qu'e se trata o art 99 do decreto lei n.O 2.627,
de 26 de set!!mbro de 1940.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO "

SABADO - 20 05 12

/'

Doente' Nervoso Escute! José [mmen�8erfer S/A -In�. I Clm. Ed ital de Citação,
. I' Assembléia Geral Ordinária O Doutor Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de(Republicado para atender a pedidos). .

CONVOCAÇAO Direilo 'da Comarca de Jlraguá do Sul,' Bstedc d,Napoleão L, Teixeira EDITAL DE Sanla Cetartne, na forma da lei etc,
.

rMédlco Psiquiatra em Curitiba _ Professor Catedritlco da Pelo presente fioam convidados 08 Sn. aoio- Faz Saber aos que o presente ':.dital de c!laçiio,Universidade F,deral.do Paraná nistu desta sooiedade a oompareoerem a Auem- com o prazo de 30 dias, virem ou dele conhecírnem,1. lia leml Ficlr Louco _ Sendo a loucura "intor- bléia Geral Ordinária, à realisar-se na. sua séde I�verem e inl.eressar possa. que por parle de Lauds,iünlo que se ignora a si mesmo", raremente dela se social, à Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 23 em'�Ja' Imo Menestrtna, �Iraves seu bastante .pr�c.ur.ador,apercebe quem dela virá a sofrer. A simples clrcuns- raguá do Sul-SC, às 14 horas do dia�27 de maio adv0!l'ado dr. �elDoldo Murara, lhe fOI dirigida Irãncíe de alguém se preocupar á idéia de vir a per- ds , 1972, afim de deliberaram sôbre a li:seguinte, pençao do segurme reon
der o juizo, pode ser considerada verdadeiro «seguro» ORDEM DO DIA:

.

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca deconrra a loucura. 2. Ião de Yalor Muior à Insönia: O sono 1 °r Aprovação do Balanço e Contas do exer- Jaraguá do Sul. Laudeltno Menestrina, breslleiro, ca·é pássaro arisco. foge se o queremos apanhar. Evi- cícío da 1971. sedo, lavrador, restdeute e domiciliado à rua Anorar drogas hlpnórlcas podem criar hábito, não é bom. 2.0) Elpição da Diretoria. Bom, municlpio de Corupá, nesta Comarca, por seaSeu médico (não precisa ser psiquiatra, qualquer mé- 3'.0) Eleição do Conselho Fiscal. besrenre. procurador infra assinado, advogado Insert,dico sabe o que fazer) seu médico procurará II csu- 4 o) Alisuntos de ioterilsse da soeiedade. 10 na O. A. B. seção do Eslado de ôenra Calarina,se da tnsônta. removíde II cause, desaparecerá o eíeí- Jaraguá do Sul, 11 dt> maio de 1972. sob 1).0' 3�6, com escrttérlo -ii -Av. Mal. Deodoro d.lo. 3.lio se Angustie à Idéia de Morrer: Amorle, íetelldede 'LuoHa Emmeodoerfer, Diretora Comercial Fonseca, 215. nesre cidade, vem propor centre SUabiológica a lodos reservada, não acelera nem retarde CPF - 009960265
.

mulher ôslere Menesmne, brasileira, casede, do lar,sua marcha pelo simples fa.lo de nela vivermos a AVISO: - Achem-se 8 disposição dos Irs. erualmenre em lugar tncerto e não sabido, a Açãopensar. De mais a meis, lição de sabedoria da ve- aeionistaa na séde social, os documentos a que se Ordinária de Desquíte, 100m fundamento no inciso IV,lha China - não edíante pensar na ponte, ernes de refere o ar�igo 99, do d.creto lei n.O 2627, de do arligo 317 do Código Civil, como provará: - 1-. a ponte chegar viver a pensar ne «ponte» da morre 26/09/1940. O. requerente contraiu matrimônio no dia 07. de ouque, um die, leremos .de etreveseer, é sofrer dobrado, tubro de 1967, conforme faz prova com II Inclusapois. 4. Ião fiJa • Pensar qae Solre Disto; Daquilo. Olqulloulro:
AI�erto Bauer S.A·. _ In�, e Com. Certidão de Cesemenro, registrada sob n.· 2778, àsJá basta o que, de verdade de, a vida reserva a ca fls. 74v, do Livro n.O II, no Certöne do Regislroda um de nós. Para que, então. vtver a campear Civil da cidade de Corupá. 11- Deste matrimônio odoenças imaginárias? Quer se esclarecer, saber se

Assembléia Geral Ordinária casal não teve filhos e não há bens a partilhar, IIIestá doente de verdade, doente mesmo. de mesmo? A vida em comum do cesel, durou pouco rnels deProcure o médico de sua conttençe: qualquer médi- EDITAL DE CONVOCAÇAO dois (2) anos: surgindo duranie esse remoo, uma séce, contan o que você confie: não é preciso que seja Pelo presente fioam oonvidados os Sn. acio- rie de incompatibilidades, por crimes motivados pelanecessertemente psiquiatra, repila-se Seu médico o Íli�tA8 desta sociedade a comparecerem a Assem suplicada, que culminou por 'abandonar voluniérteesclarecerá Não se melgeste sofrendo à ioe portemo. bléia Geral Or.dinärta, a realizar-se na séde aocíal mente o lar conjugal, em ].0 de dezembro de 1969,õ. lin se Acredile Cllnulilizado" Par Eventual, Inibição Sexual: à Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 781, em J8ragoã indo morar por alguns dres em casa de seus vais,Que lai inibição é, na maior das vezes, de ordem do Sul-SC, às 16 horas do dia 27 de maio de 1972, dai mudando· se para Curitiba, não mais retornandoemocionlll, emotiva, psicogênica. porlllnto. NlIdll lern Hfim de deli ar&rem sôhre a seguinte ORDEM para junlo de seu marido. IV - Assim sendo, devede orgânica. Curável pois. Mas -.,. anole - não à DO DIA: , li presenle ação ser julgada procedenle, reconhece!ldocusla de remédios "infaliveis" que lInunciem ou lhe 1.0) :prOV8Qão do Balanço e Contas do eXdr se para fiRS de direito, a. suplicada como cônjugeindiquem CuidadO com Hormônias! Só médico, jamais Jei- cicio d , 1:171. .

. cul�adll, desllulorizando-lI mesma de continuar ago, deverá indica lo. Em jovens, hormônios. pllré! ês ,�) Preenchimento do cargo vago na Diretoria. usar o seu nome (Meneslrina), adquirido com o ca-Ie fim, Rodem ser conlra producenles, preiudiciais - li O) EleiQão do Consalho F!soal. samenro, passando a uSllr o nO,·le de solteira, Sale-e muito. 6. Encare fobjas e Idéias Obsessivas com Pacienciil: f
40) Assuntos de interilsse da sociedade. te Fodi medianIe expedição de Ordem Judicial 1I0São desagradáveis sem <iúvlda, mas tem solução. Jaraguã do Sul, 11 de maio de 11:172. ;"" Cartóri� competenle, para a deVida averbllção. V -Não perca a esporlivil sua «equipe» - você e seu Alberto Bauer, Prêsidente Face ao exposto, requer a V. EXll. que de IIcordomédico - aCllbarão por vencer. Na perseverllnça es AVISO: Acham'se à disposição dos srs. ecio com li lei, seill ti mesma ciladll por Edital, lIpOS mar·tá (;) segredo da vilÓria. Demore menos, demore mais. nistas desta sociedade. OB dooumentos a qlle SA re- cado o d a e hora da audiência de conciliação, ou iio êxilo premiará sua confiança 7 Procure Médico de fere o artigo 99 do deoreto lei 2.627, de 26/09,1940. conversão cio desquite litigioso em lImigável. ou ainsua Conlianç.: Mais qtJe médico, amigo. 'Que o ouça da jJlIra conteslar a ação' no prazo legal querendo,eom o corllção. Que vlvencie e 81nla, com você, o ficando desde já cilado parll todos os demllis termosproblema seu. E Qüe Receite Pouco. Qualllo menos re Paulo Wa'gner'S A L voura Com e 19'd e aiOS da causa, 1I1é final senlença e execuçâo, emédio. màis certeza no dlagnó.slico. Obedeça ilS suas ••.•• condenlldll 110 põgllmento das cuslas processuai3 edelerminações: seja um bom sold lido. Mesmo quando Assembléia Geral Ordinária honorários de advogado do suplicante. Como provaele lhe parece eXigente em demasia, obedeça . .sem do alegddo, requer a lomada do depoimento dlls le�.disciplinll, naäi! feito 8. SalDa Esperar: Mesmo qUlIndo Edital de Convocação lemunhas abaixo indicad1s. Para efeitos fiscais, da-o resultlldo demore a lIparecer, espere. O médico é Pelo pre8�nle ficllll\ convidados os Srs. lIc.ionis- se à lição o valor de Cr$ 1.000,00. Nestes lermos.humano. Milagres fazer não pode Deus. que era Deus, 11IS destll sociedade a comp.lfecerem a Assembléia p. Deferimentos. Jaraguá do Sul, 10 de dezembro d,elevbu 6 dias pilra fazer o Universo: o médico Deus Gerlll OrdlOária, à realizar.se na SUll séde social, Ja- 1911. (a) pp. Reinaldo MurlIra. "DESPACH�':não é: carecerá de mais dias que Deus parll realizllr cú.Assú, municipio de GUllrllmirim. às 16 horas do A falia de cilllção regular, designo o dia lã de JU'9 milagre dll sua .cura. QUlIndo lIchar .que não há dia 27 de maio de 1972•• fim de deliberarem sôbre li nho, p. v., às 14,00 horas p/a lIudiência de conciliamais lugar para esperar, lute um pouco mais. Já se

seguinle ORDEM DO DIA ção. Cile-se a ré por edillll, pelo prazo de 30 dias, IIdilse que, muilas vêzes, v�ncem os que resiSlirflm fim de conteslar a ação. queren:;lo, nos 10 dias sub·o 1.0) Aprovação do Balanço e ConlllS do exer-ainda 15 minutos, depoil\ que a balalha pllrecill per- cfcio de 1911. sequenles ao da audiência acima designada, casodidil. 9. Jamais 'á ao Pgiquiltra sem Inles Marcar Hora' de 2 o) Eleição do Conselho Fiscal. não compareça ou nâo !!leja possivel a conciliação.Consulta: Entenda que é pessoa ocupada. Acha que co II O) Assuntos de inlerêsse da Sociedllde. I - ae' JlIraguá do Sul, 13/4/72. (a) A Aguiar. Juizbra multo? Nem lanlo: pense no que lhe paga, fllce Jaraguá do Sul, 11 de D;laio de 1972 de Direilo.
.

ao muito que lhe dá. Você para Ape�as dloh�iro� êle AFFONSO WAGNER _ Presidenle Em virtude do que foi expedido o presenle edilhe Iransfunde Energia. Energia que Ilrll. de .Sl. ,se _o A V I SO: _ Acham se à disposição dos srs, laI, pelo qual chama, nolifica e cila a requerida Sapudesse. ver quando chega. e� casa, a nOlle: mall! lIcionistas, os documenlos a que se refere o arligo Ie Ie Menestrinll, para comparecer nesle Juizo, slIla«�spremldo» que uma la!<lO)a; ele que 11Inlo deu �e 99 do decrelo-Lei 2 b27, de 26/09/1940.' das lIudiências, Edifício do Forum, nesla cidade,. noSI li pessoas como �oce, _pouco lern para d.ar aos
dia lã de junho p. vindouro, às 14,00 horas, afim deseus. Pague: BUli saude nllo te� pre.ço; d�pols v,er_n assisli.r li lIudiência de conciliação, ludo conforme IIDO Novo Test�l!'ento. Luc�s 10.7:. «digno e o _obrei M.etalúrgica, João Wiest S. A. peliçiio inicial e despacho relro Iranscritos, ficandoro do seu salarlOlO. De mall!. a mllIS, sempre ha cole-
desde já cilada para todos os lermos da' ação c,gas que cobrllm menos. e sa�, Iodos el�s, dedicados CGCMF 84430 768iOOl querendo, conle�la Ia, no prazo de 10 dillS, corlildose competenles:. procure os II fim de. o �Judar_em. Rua Presidenle Epilácio PessolI 2388 da audiência designllda. sob pena de reveHa e con·Repelrndo. marque hora. O pSlqUlalra e pessoa
fesso. Para que chegue ao conhecimento da suplica-ocupada. Dada a nõturezél, nal.u�almenle demorada, JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA
da, foi passado o presente editql, que será lIflxadodi! sua consulta (I .hora, em media), .Io�a mais tem Assembléia Geral Extraordinária no local de coslume e- publicado na' imprensa loelllDO que a dos

_

medlcos oulras espeCialIdade. �arque C O N V O C A ç A O e Diário dll Justiça do ESlldo. Dado c passado neshora
.. Para nao passar pelo dissabor d,:_ nllo ser

ta Cidade de Jaraguá do Sul, aos dezesseie dillS doIlle��ldo. Para que falurar novas fruslaçoes, quan São convidados os srs. acionistas da Melalúr- mês de -ab�i1 do lIno de mil novecenlOS e selenla edo Ja carreglls laOlas?
.

'. gica João Wiest S A. para a Assembléia Gerei Ex· dois: Eu, (a) Amadeu Mublad, escrivão, o subscrevi.
.

Com o que do� por t�rmlnadas estas hnhas. traordinária a realizar se ils 16 horas do dia 30 de (II) Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de DireitoVlsllndo apenas a ajudar, ajudar e nada mais. F�el junho de 1972. na sede social, com a seguinte A presenle cópia confere com o original: dou fé.ao lema de Ordem dos Cavalehos de Maha: "Nao Ordem do Di!!:pergunlo qual lIua raça, sua religião ou nacionalida- 1) Aumento de capilal em dinheiro; JaraguiÍ do Sul, 17 de abril de. 1972.de, mas qual seu sofrlmenlo". 2) Alterações ESlalulárias; O Escrivão, Amadeu Mahfud
3) OUlros assunlos de inleresse da sociedade.

A DireloriaAuto Jaraguá SIA - Ind. e Com.
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Eu João Junkes, resideote em JaraguA do Sul,
neate ntado, declaro para os devidos fins que me
foi extraviado o oertifioado da Camionete plaoa
10-85-51, Ford Taurus, ano 1951, motor C-73106.050
- 36 HP. _

WGA - Jaragui do Sul, 11 de maio áe 1972
João Junkee

Pelo presente ficam oonvidados oa Srs. aoio
niatas desta sociedade a oomparecerem a Assem·
bléia Geral Ordinária, à realizar se na sMe social
à Av. Mal. Deodoro da Fonsêoa, 991 em Jaraguádo Sul SC, às 14 horas do dia 27 de maio, afim de
deliberaram sObre a seguinte ORDEM DO DIA:

1..) Aprovação do Blllaoço e contas de exer
cloio de 1971.

2.°) Eleição do Conselho Fiscal.
3.0) Assuntos da interêsse da sociedade.
Jaraguá do Sul, 11 de mßio de 1972.

Moacir Luiz Bogo, Presideote - OPF 002898849
AVISO: - Acham-se à disposição dos srs.

acionistas Da séde social, os documentus a que se
refere () artigo 99, do deoreto lei D.O 2.621, de
26/09/1940.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, :' CORREIO
DO POVO SA8ADO - 2005·72

Em atenção à dstermlnaçõas estatutbiu e ls

gais, cumpra 'a esta diretoria apresentar-soe 08 do-

cumentos referentes ao exercício encerrado em 31 Juventus
de dezembro de 1971, acompanhado do Pareoer do

Couselho Fiscal, através dos quais podei. ferificar O Grêmio Esportivo Juventue d. nossa cida

que a situaçâo da sociedade se apresenta sõlida de est,;,rá na tarde
. d� amanhã se deslocando pa

com resultado satlsfatôr!e. ra.a cidade de JOlDvllle, onde dará combate ao

Fluminense Futebol Clube daquela cidade, O mo

leque, travesso [araguaense estará na oportuaída
de fazendo a entrega lie faixas ao Fluminense,

campeão da la. Divisão de Profissionais da Liga
Joinvillense no ano de 1971

As duas equipes estarão fazendo a prelimi
nar do jôgo Caxias X Juventus, válido pelo Cer

tame Estadual Oatarínense,

Disponlvel
Caixa, Banco do Brasil S.A.,
Banco Brasileiro de Desceu
los S A. Itaja í, Banco Brasi
leiro de Descontos S.A. Jguä.
do Sul, Banco do Estado de
Santa Catarina !!I,A" Banco
do Estado de Santa Catarina
S.A •. Florianópolis

Imobilizado
Móveis e Utensílios, Imõseís,
Oonsuueões '9 Benfeilorias,
Oonstuções Filial S. Bento do

Sul, Construções Filialltajaí,
Veículos e Acessórios, Máqui
nas e Pertences

Realizhvel
Fundesc Lei 4225, Ineentãrío
Almoxarifado, B N.D E. se

äsne, �depe,Decreto-Lei'157,
Participações, Cauções, Obrigo
Eletrobrás 4156, Adicional
Lei 1474. Taxa Melhoramen

to Lei 89/63, Adicional Lei
4154, Adicional Lei 4069/62,
Dep. Obrigo TrabalQista, Oon-
tas de Resultados Pendentes,

Terá continuidade na tarde de amanilã o

Inventário, Sudan, Investi- Oampeonato da Liga Esportiva Schroedense com

mantos 190834,75
a realização da' sua 2a. rodada, Eis os [ogoa:

Contas de compensação Coringa E.O. X Rio Branco F.C. em Guaramirim

Ações em Oaução _40.00 929.11290 S.E.R. Comercial X Graüad« F.C., em Jacú Açú
.

'
E, C. Aliança X Cruzeiro F.C. em Schroeder I

PAS S t V O Aval E. C. XA E. Barão do Rio Branco em Guaramirim

Estando de folga, a equipe do Cachoeira F.C.

o presidente do Con8e- Nas primeiras pesquisas
lho Estadual de Cultura, realizadas,· padre João

padre João Alfredo Roth, Alfredo Roth encontrou,

recebeu comunicação do a 1,50 metros de profun
MUleu N a II i O n a 1 d e didade, cerâmicall e urnas

40.00 929,112,90 Washington, Estados Uni· funerárias que dBYam

dos, lIegtlDdo 'a qual pe- provas da existência da

Demonstração da-Conta'de Lucros e Perdas ritos americanos em do- cultuu guarani no Exlr!!-

117.404.32
tação de material arqullo· mo Oeate Catarinense. A

117.404,32 -1-17-4-0-4-,3-�
em 31 de dezembro de 1971 lógico, fixaram em 8.640 partir desta profundidade,

hapocU%inho, Jllraguá do Sul, 18 de meio de 19:12 Contas Déblte Crédllo
aDios a idade do carvão O material encontrAdo

de .fogoeira encontrado comprou ter existido uma

Manoel F. da Cosia, DirelGr Presidenle Inventário, Vendas 8 Vista, às margens do Rio Uru- outra cullora, esta do

Wandll A. H. dà COSIa, Direlora Comercial Vendas Filial, Dividendos Au-
C 7

guai, município catarinen- tempo Ga pedi a lascada.

Valério da COSia, CR -SC n. 3.07 feridos, Descontos Auferidos, se de Itapir!lnga, o que

Par�cer do Conselho Fiscal' AluglJel Filial 2.462.003,29 comprova a passagem do

.

In.entário, In.entário Filial, homem 'por terras de1_--------

F"
Os abaixo assinlldoll membros do Conselho Café Crú, Pretidênoia Social, Sanla Calarina muito an- Campaa"· de .Edacaga-. t;.'IscaI di firma Muoel F. da Cosia S.A. Com. e Sallrio Familiar, Lucrai e

IHI

I d

tes do que se pensau.
.

n
., lendo examinado o balanço o-eral, as contas de Perdas, Fondo de Depreoia-

Clvlca

I"

Sobre o oarvão d.e foguei

ueras e perdas e, demaIs documenlos de escrituração "ão Veículoi e Acessórios,
d I

v'
ra, explica o Padre Roth: O hasleilmenlO d

ec aram ler enconlrlldo os mesmos em perfeira ordem, Máquinu e Pertences. De.- "Pesoadores pré históri· 8andeira e o caOl:
eoreComtndllm por isso, I eprovação da Assembléia conlos DespendidOS, Pino Pi., co após a peilcaria reu do HI'no Nacl'onals'a-o'

erlll Ordinária.' . Fundo de R8Ierva, Despell8
.'

.

, "1
, lIapocuzinho, !araguiÍ do Sul, 18 de maio .de .1972 Gerais '

I �.462 003,29
mam-se para aSilar e co-. obrigalórios, umll vez

V S h
. kI)

,;;,,;=�::,:=;;_-__- .....l mer o peixe, sendo parat por semana, sm Iodos

Eugênio iror c möc e 2,462,003,29 2.'62.003,29 isso usado foao muilo b I

Oclllcilio Pedro Ramos
" os esta e ecimenlos

Agostinho V. do Rosário Jaraguâ do Sul, 18 di mllio de 11172 consistente! do que resul de qualquer grãu de

Alberto Bauer, Diretor PresidFmte, CPF 00'358059 tau ? Cllr980 encontrado" ensino, públiCOS ou

Eugenio Viotor Soh8löckel ORC SC 1.605 localizado noma protun parliculares.

IDEC-51.083: CPF 004354229 didade .de 7,50 metros". ._...J

Victor Bauer, Diretor Comercial, CPF 004;J58139

Manoel F. da Costa S.A. .Alberto Bauer S.A.
Indústria e Comércio

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistal

Comércio e Indústria

CGC(MF) 84.431.816,001
Relatório. da Diretoria

Senhores Acionislas:

Alen�en�o disposições eslalulárias e, em cum

prlmenlo a leí II dlretorte da firma Manoel f. da
Cosia S.A. - Com. e Ind. com salisfação apresente

à vossa ilP.recillção o balanço e-eral encerrado em 31

de dezembro de 1971, conta de Lucros e Perdas bem

como o parecer do conselho fiscal.
Pelos documentos epresenredca ficarão os se

nhores. ectontstae perfeíternente inteirados da situação
da SOCiedade, bem como seu desenvolvimenlo fica.
mos enl.relankl, na séde social à disposiçiio, p�rll os
esclareclmenlos que nos forem soltcíredos.

Ilapocuzinho, Jaraguá do Sul, 18 de maio de 1972
Manoel F. de Costa, Diretor Prestdente

Wanda A. H. da COSia, Dtretora Comercial

Balanço Geral encerrado em

31 de dezembro de 1971
ATIVO

Para quaisquer cutroa esclarecimentos, eeloca

se a direloria à disposição dos SfS. aoionístas à Av.

Mal. Deodoro da Fonseca n.o 739/781, nesta oidade

de Jaraguä do Sul SC.
I, Jaraguä do Sul, 18 de maio de 1972.

AlberIo Bauer, Diretor Presidente, CPF 004358059

Víctor Bauer, Diretor Comercial, CPF 004358139

Balanço 'Geral encerrado em 31
de dezembro de 1971

3.869,62

ATI VO

Disponirei
Caíxa, Banco do Estado de
Sanla Cerertna S.A., Banco
do Brasil S,A., Banco Bresí-
lelro de Descontos SoA I Banco
Nacíonel do Comérelo S.A.

Imobilizada
Mó v e i s e Lltenslllea, Ferra

mentes, Máquinas, e Motores,
Veículos, Imóveis, Benfeírortas,
Semevenres, Ativo Imobilizado

c/Reavaliação
Realizavel .

B.N.D.E., Inv. ôudene, Adicio
nai Lei 157,lnvest. Elerrobres,
Taxa Melhoramenre, Adicional
Lei 1474, Pelrobras, Coopera
uva de Eletrtftceção Rural,
Rancho Bom, O b r i g e ç õ e s

Trabalhtates, Leiras a Receber,
Dep. Obrigações Trabelhtstas,
Mercadorias

Canta de Compensação
Ações Caucionadas '20,00 109.976,90

PASSIVO

399',321,30

60.083,01

46004,27

Ião Eliuivel
Capíre], Fun d o de Reserva,
Fundo Ind Trebelhtsta, fundo
pere Instalações, Funde de

Previsão, fundo de Desenvol
vimemo, Fundo de Reserva

Especial, Fundo Esp Aumento
de CapÍlal 4357, Fundo de

DepreCiação t/Reavaliação,
.ão eliglrel

Fundo Depr,ecillção 81.090,00
Capital, Filial Itajaí Capital,

Eligirel
Fundo Reserva Legel, Fundo

Conlas li Pagar, Conlas Cor.
Reserva Espeoial, Fundo De-

rtotes, Lucros à Dispolição
preoisçoes, Fundo de Depre-

da Assembléia, Relenção oa' cisção c/Reavaliação, Fundo

Fonte 28866,90
Especial Aumento de Capilal,

Cuolas de CompenseçãD
Fundo de Indenizsção Traba-

Caução da Dirtloriil 20,00 109.976',90
Ihista. Fundo de Reserva

Eliglrel

Demonstração da' conta de Lucros e Previd. Social a Recolher, Tí-

Per4as em 31 de dezembro de 1971 ����s:o P����,o �i:i(j��!�::
Contas Débito Crédllo

Conlas Correntes, Contas a

Juros e Desconlos, Merclldoriils l1i.404 62 P8gar� Banco Bradesco de

Salários e Ordenildos, Abono'
' Investimentos S.A.

Familia, Lucros e P e r d II 8,
COlla de compensação

Mullas, SegurOI, Freies, Im-
Caução da Diretoria

poslos e TribulOs, 13 o Salário,
I

DespesllS Gerais, Lucros à

Disposiçiio da Assembléia

654430,22

'274.642,68

Dp. ReinoldoMUP�
II ADTOGADO II i

Esoritório ao lado da Prefeitura i
l JARAGUÁ DO SUL i
��.-.(f).........q)��

I

Parecer do Conselho \

Os abaixo assinados membros do Conselho

Filosl da firma Alberto Baolr S.A. Ind. e .Com.,
lendo examinado detfdamente os livros e documen

tos que compõe a8 peças do balanço enoerrado em

31
..
de dezembro de 1911, encontrando tudo em per'

Correio do Povo

nos Esportes
JAIME

vai a Joinville amanhã

Presidente da L. J.D. renunciou
o Tenente Baia. que vinha ocupando! as fun·

çõss de Presidente da Liga Jaraguaense de Des

l pertos já algum tempo, acabou renunciando ao

cargo, por motivos da não cooperação 'de certos

dirigentes de clubes de nossa cidade.

Disse o Tenente Baia que êle não encontra

va apoio por parte de certos dirigentes e, que so-

zinho êle nada podia resolver.
.

Durante (J período em que êle este-v;e a Iren

te da presidencia da Liga, o seu intúito era le

vantar o esporte de nossa terra, que andava por

baixo e, se já se alcançou alguma coisa, se o nos

so futebol já está novamente se projetando, é

graças a esse batalhador incansável.
Assumiu a presidencia da Liga, o Sr. Laér

cio Ramos, que até então era vice presidente.
Acreditamos que o Sr. Laércio Ramos ven-'

ha a 'corresponder, pois ele é realmente muito es

forçado, trabalhando pelas coisas do esporte, mas

se o Laércio não encontrar também o apoio ne.:

ceasárío para poder levar avante o que o 'I'eneu

te Baia até agora conseguiu. aada será possível.
Desejamos ao Laércio uma profícua gestão a

frente !la presídencla da Liga. Jaraguaense de

Desportos .:

O Campeonato da Liga
Schroedense

"

Desportista . Jaraguaense
"

compareça aos estádios

feita ordem, aão de parecßr, que os referido. atos

devem ser aproudos na próxima A8.semblêia Gerai
Ordinária.

Jaragu6 do Sul; 18 de maio de 1972

Albl!rto Maiochi, CPF 122920289

Willy Mahnke, CPF 1039(2499

HiIârio BaraUo, CPF 103937739
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Clube deCampo emJaraguáéRealidad
O'Beira Rio fiGa às margens' do Rio �arq,guó .

.,
.

( Leia! detalhes em outra nota}.
--------------------------------,.

C O R R E I 'O O O P O y O _ Col®�al �o U@l�
ue0!-lv - '�A' DO IIIIL (SANTA CATAR""') M.O 2.684 Uma carta Oue Muito Nos Enváiléce

.

,

,'Importação de Yinho
deve ser proibida'

.

C];úPâÍ1lo MOltil
Oll úniclI filha, etnde viva, do Coronel Bmliio

Cerlee [ourden, fundador de Jaraguá, livemos II ho�
re de receber uma certe que murro DOS envilideC!,
dado o' cunho htstóríco que para nós represerue.

Eis o que Helena [ourden _Ruiz, residindo alUli·

Hoje e amanhã deve De 18 a :iH do corren- 08 lojistas, decidiu am- mente nll Jlha. do povernlldor, nos manda dizei' em

rão ter lugar a"� fertivi te, 8 cidade de Lages, pliar aos comerciantes carta menuscrue 'e de letra firme, malgrado o, BI
dades tradicioDais do Es- a Princesa da Serra, es- atualmente neSS88 con lIDOS que possui a gentil mtsslvlate:

Sáblldo último leve lugal pírito Santo. O O.A. B8e· tá sediando a 6a. Con dições da oportunidade "Tomo II liberdade de me diriiir 110 senhor, co-

a inauguração de um novo pendi, desde o dia t7 do venção Estadual do Co. de participarem do coa- mo membro do Lions Clube' de Jaraguá do Sul, POl

resteurante em nosee clda- corrente está promoven méreío Lojista de Santa clave. motivo do 10.0 aniversário de fuodação dessa Irou.

de. De há muno .fazia se do competições alusivas Ostarína Na oportunida de socledede educetiva e perríônce,

sennr II flllill de mets 11m à data e deverá atingir de 08 homens lígados ao Informativo da TV e Cemo live ocasião de ler uma rererencilt.�I!.1
resteurenre. Sob o suges- o seu ponto alto, hoje, comérclo etotarão deba rádio oão nos conta do Iourdan, no Correio do :Jovo. lomei a liberdade de

tlvo nome de All. Berlin. quando 08 "Reis' do Ti tendo importantes probte- sucesso da 6a .• Oonven- lhe envíer es te resumo .biográflco oe [ourdep que uml

uma emprêsa entendeu de ro e do' bolão e li "Rain mp,s que lhe sig afetos. çäo Estadual do Oomér- sobrinha teve II bondade de mandar dlllilQgrafAr. li

entregar ao público o res ha" do Bolão, sra Jens O CDL de Lages, bus cir\ Loji�ta em Santa Ca- imaginou, CL, aQ� 88 enos, como andam IIS m,i�hlll
teurenre struedo à Rua Metzger, Haroldo Rístow cando estender 88 fir tarina, que deverá en- Idéias? . .'

'.. ,'J,

j Iotnvüle, ne ernrede. para e Sra. Tecla Fruet, rece- mas não associadas à cerrar-se de fórma bríl-t .
Dos sete filhos. que meu pa: deixou em 1900,

a Rua Ney f"ranco, nas beräo os aesooteoos da entidade que congregam hante, amanhã. só restem- dois, eu, nesctda em JarilguiÍ do Sul,' em
imediações da firme, Max veterana agremiação no 2 de egeste de -1883 � o mers l!10fO que fi�era "QUI
Wilhelm S: A. _ Seus pro Parque Agro Pecuário, •

. Iro anos, é hoje General do Exércno, reformado.

r���t��so����r�i���dl�:: ��:is!roovi�!�e�I��fá�aj�. Lev l1mento· da Dieta do Escolar cravo��u��::�j ����p�air��!����,O�U�U�8o�r���A:
ki e Plínio Gerem, recebe noticiada em .ediç!io an-

,
.l . . , .

- ntstes mandaram pare lá e JOI,milan lhes dava Irabl·

ram 1111 eutortdades con- teríer, é de que serão' ,Reahzado no Município de Massaranduba lho, sustento"e pequena remunereção; o lncêndio di'
, -

d � 3 T'
vínedos e povo em geral, s�mente admíttdos ao re r.' 16 a 2 de março de 1972 o presente levan- ni.ficou_muilo � canavi.al� fugiram em �eguida·o am:
sendo muiro elogiado pelos cinto do Parque, desde que (Amento chegou às seguintes conclusões' bem, nao requer .na questeo na anexeçeo de )iira�1IiI
presentes, Pardbens ao All participem da marcha A 'd' ddr lã ' do Sul a Joinville Jourdan proleslou eoergicameDlu

Berlin. que é uma das tradições
., � me la, o es� o a Imentar os gru- por causa disso trllnsfe,iu a família para o,.Rio. de

da Festa do Espírito San- pos de esco0lares tnquendos ê má. Sendo que: Jllneirq, onde sua eepôsa leve um 1iI�0. Álvaro, a,OO
------.----

.to. Ás 2t,30 h. de hoje>
- 5010 dos escolaras tem: de jen�iro de 1887. Em t888. lIe nao.me engaDo,

terá lugar o baile loeial, Deficiencia de proteírias completas, logo isso deu se o que ele previa, a an�xação (que_ficou alé

abrilhantado pela Ban· também oausa falta de vitamina B2 1934). Da! .em dianie Jourdao Ia a. Jaragua. do, I�ul
dinha Lyra' da Aurora. _ 100% dos escolares' tem: duas ou tres vezes, confor,me podIa" para coUllnu_t

D f"
.

d
.

d 'I seus. Irabalhos.

. ,

e IClenCla os vege�als yer es. e amare os, _ Só no governo do Marechal FIQriano Pêi�OI.,
Maternidade Lunar no Isto -e, falta de pró - vitamlDa A,,,C, B2ß B6, levou perlo de 10 meses II serviço do Governo,- pot

.ano 2.000
sais minerais como ferro e cálcio. orallião d,1I rev.oha dil Marinha, C�mandou os alunOi

_ 100% dos escolares tem: da amiga escql� �a Df�ia Vermi!lha. � por ess� �'"
.. . D fi'

.

d
�.

f I livo foi promOVido a Coronel hooorarlo do Bxerc�lo,
A primeira �r!anC}a .

e �IenCia e outros .vege��lIs, I�to é: a.ta pois. erll 1.0 Tenenle do. Corpo de Ponlene�ros,(eo�e.
naecerA na sllperflole da -de VltamlDas em grau malS baIXO, saIS mlDenas nheiro mililar), apóIO a Guerra do ParaguaI.

.

LUIl 101.. do. B!l0 2 O�O, como fósforo. Meu. irmão, que lern todos Oll cursos do Bxér-

segundo. p�eVlsao fella _ 56% dos escolares tem: cilo, foi Oficial de Gabinele do G(neral DUlra, cj\J�D'

PV810 Clentlsla WII�ner I Deficiencia de frutas isto é falta de vita- do MioisJro da Guerra. Bslá beslanle do�nle, esse'
on

.

Braun. Explloos{. C
'! .. o mOlivo pelo qual não publicou um livro sobre meu

�ue den t r o de a n o 8, mlDa A, ,B6 e, os mesmos ws mlDeraiS (fer- plli, lendo hiSloriado a pllrle civil, a milHar e ii colo·

qua nd o �oltarmos à ro, fósforo e cálCIO). nizadoréi ..Infelizmente, f"z ii revisao, mlls eSlá tud.

Lua, gostaflamos de toll" - 60% dos esoolares tem: parlIdo... Só Deus poderá IIlIlvá·lo. .

�riDd.s casos. oOdmo mó- Excesso de carbo - hidratos Confio em que o �enh'or não leve a mál II \DI.
p:r:iIi�::8s8ur�: h�:8U� .' - Quanto ao peso a situação .deixa a de- nha simplicidllde e n?o vejd vaidade nas ;miDh�\' .p'•

ler uma ,ida normlll'J. seJar, sendo que 22,8% são desnutindos; 54,5% Illvras.

Ac�eBce�to� aor�ditar são magros, 13,6% sã() normais e 9,1% são gor-
.

Quando meu plli .fa�ece,u! �s�c.�bemos c8�ta pe-

que a prImeIra orlança dos dindo que fosse alguém' la, pOlS' estavam levando e

nascerA n�, Lu� anlell do
•

_ Quanto a sua estatura a situação deixa depredando lodoo maletial que Ihe .�erlencia. mas, a

ano 2000 . O aha ·fun- d' d 36 3
_ d tri'd 409

absolutil f"lIa de re�urllOS, ni! ocaslao, ImpedIU-DO'

cion'rio. jja NASA �flr' a_ eseJ�r, sen o q�e _' % sao
.

esnu os ,% de qualquer medida, compreen.de? Creio que j� me

mau, 8lDda, que atDda sao baIXOS e 22,8 Yo sao normaIS. aloniuei de mais, perdoe. Quelrll d�sculp4r ilS Ineor

era muito cpdo para jul- O levantamento foi realizado pela extensio· reções, eslOU vendo muiro pouco.

gar OB reilultAd08 da 61- nista· da ACARESC de Massaranduba - Rosari. Com ILuito respeiro
tillla explofaC}ão IDnar. ta Gefiert com a orientação da Coordenadora «ass. Helena Jourd�n Ruizlt.

------------------- Regiorial de Jaraguá do Sul e colaboração da Donll HeleDII, �is II reprodução de su� carla t,

Clube de Campo e' Reall·dade Farmácia Avenida 'de Jarnguá do Sul. como ledorll que é do Correio do Povo, aguarde p�
ra a próximll semllnll,uma carla aberla que, .alraVes
desla Colunll do Lioos, prllzerosllmente· lhe endere-

Gente é notícia careli Ali .. próxima s,em4na, pois. . ,t
",

S.\BADO, 20 OB MARÇO OB 1972

Restaurante e F��ta do 6a. Convenção Estadual do
Espirita Santaj72 . Comércio LojistaChurrascaria

All Berlin

, A proibiC}ão de impor
tação de ... inho de oulros

paÍSes foi proposta à Câ··
mara Federal a t r a \I' é 8

proj9to de lei apresentado
pelo Deputado· Wilmar
Dallaohol, ARENA/SC.
• SU81enla o parlamentar
catal"Ínens8 que f) Brasil
despende 'U1&0881 dl.isas

�a importllC}ão de .inh08,
qU,an�o po(leria e de ...eria
oonsumir os .inhos nacio·
nais, o)ljo....oluma de pro'
duliio e qualidade inques-

. , tionheis, aão lufioiomtes
, para,' sllprir o mercado
: in.erno e at� para expor-
tar.
AS8im' a proibição 'da

importaçio de ,inho. .i
ria ealimlliar a indústria
naoional constituindo um
falor de eonsolidaC}ão e

·

dell.nvol,imento da nossa
'. 'ili-,inicultura.

Scb a denominação de Ivo Bwald, Dercflio Penski
Btira Rio Clube de Cllmpo e Osmar Vailalll,. como Ed.lrdo VlleU8, o maior elege dois homens de
foi fundado em nossa ci suplenles. milionário pela Loteria destaque pelo trabalho
dllde umll nova enlidade Na semana que hoje se Esportiva' em todo o realizado, !lendo um lira
civil. A séd� deverá situar d mundo, tem grande !le· BI'lel'ro e um norte-ame·

n A encoerra, os i elllizadores
·
se na Kua

. ngelo Sehio do novo clube socilll. já melhan9a física com o. ricano. O brasileiro elei·
ehel, nas prOXimidades da "craque" Reyelino ... Na to em 1971, fOI' o chan·

P D"
acertaram os pOlleiros com

nova onle deli, numa h .. última Rondarem de o-I celer Mario GI�soft 8ar�D$I.
área de 10.000 m2., situa- e!lg\ln elros vrn�oll�efóra, pinilío públicil reallZ8da1i(AABe)do em alnblenle paisagJs- para I orgaDlzaç�o �o nos E O.A" constatou lIe

iicö .de grande ef�ild.· Em :rogramll Ide _

locahzaçao. ------.----

assembléia geral de cons. IIS. con�lr�coes dll séde �aag��oUl:�ã�a����I�;�� IVAN JOARES
tiluição foram aprovad�s ,!lOl;la!, pls,clDas, pa,�que de

V' t ii. d'd W GN
os tslalulos ilociilis, a' ptl es,acl��a�epJ?'" p lll� Ri�haJe IIIOft.�.PE:: e:�� A . ER,
meiril"öirelorill e o canse'" .groun I'"- I�r ,!ns..

e ,oc Paulo, o ministro Pralinl Ivan Joares Wagner DIIS.
lho. fiscaL A nevei enlid� I

para re elçoe�, , de Morlea, almoçou com ceu no dill 10 de IIbril de
· de leAl como presidenle o Uma Comissão foi conll empresáriol paulistas, 1972. Seus pais Ingo (Ade-
�·r. Ma'x Rob�r!é! Borohdidl,. IIluida, para a'inscrição de falando IObre o interêslle nilde L.) Wagner, levarão
I:omo seCrelllrlO' Pedro Do IIssociados do nõvo clube do govêrno na área das o menino para o. seu ba
nini e Tesoureiro Raul que deverá reunir o aha exportações ... O empre. lismo, em ceremôni. que
Driessen. O Conselho Fis· mundo socilll da Pérola do sário brasileiro H D r i I: I o deverá ocorrer na manhã
cal reclli!! nlls seruinles Vale do hapocú e deverá" Coimbra é o "Homem do de amanhã na Igrejll Bvan
pessôas: Mario de Souza, Iran�formllr se no IIrislo ano de 1972", eleito pela géliclJ de lacú·Assú Aos
Ilda Vllrgas e Ewaldo crállCO bairro da cidade, Câmara Brasileirú-Ame 'elizes papais e avós, os

Schiewe, como efeliv.os e às mariens. ricana de Comércio, que cumprimentos desta folha.

Bebidas Max Wilhelm ·,'S: A.

Necessita de Lanterneiro compêlente
TRATAR NA FABRICA

Jaraguá do Sul- SC

Certificado Extraviado
Eu João Juokee, residenle em Jaragul do Sol,

nesl...'ado, deolaro psra 'os' de ... idoB fios·, que DI'

foi extra't'iado o oer&ificado da Camionete plsClO
tO-85-51, Ford Taurus, an'ó 1951.' motor C-.13106.05
- 36 HP.

WGA - Jara2u' do Sul, 11 dI! maio de 1972
João JunkeIl'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


