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Atendendo li um convitc rad 11meste as instalações
formullldo pelo dírerer-pre da WBG, foram recebidos
.Idente da Eletremotores em almeçe, no ex-Itajllra
laragulÍ S.A., estiveram Tênis Clube o f e r e c i d o
211. feira úlrtma em nosaa pele ACIJ, o'c.aiio em que
cidade o ar. Sérgio Llchõe foi saudado pelo seu pre

.de Rezende, ôeeretérto da stdente, dr. Rodolfo Hufe
Fazenda e o sr. Hoyede nueseler. A seguir o ho
Gouvêa Lins, SecretlÍrio menegeado Secretário da
do Planejamento, ecompe Fazenda, realizou paleatra
nhado do sr. Heraldo Volle, sobre a nova sistemática
do FUNDBSC e do sr do ICM e sobre os destl
Cláudio Andrade Ramos, nos do FUNDBSC se

Inspetor da 511. R e g i ã o ruido de debetes 'sobre
riscai. em [olnvllle. De m.téria fiscal. Ne parle da

pois de percorrerem demo· tarde, a comitiva demorou-

Reúne-se �T.2��,.�!m��.:.��tB:U. !g�...�.��!
transoorreu o 70. à'. o de menau, só pars citar os lio Siewerdt que rosta

411. feira última esteve positora, constará de duas so município como de res-
existência de uma .\ s locais mais próximos, muito de sua terra que

reunida a Fundação Inter erepss, sende a primeira to os demais da FIDESC, tre persoualtdade, rIO! i- ouviram os seus acórdes se ehama Rio Cerro. O

municipal para o Desen- um estudo do aseecto mi passende a desenvolver dente em ltio Cerro, que provocaram muita Dr. Luiz de SOUZ9, no

volvlmento de Santa Ca- cro regional e a segunda atividades edmtntetretlvas mats precisamente, no animação.' Rio de Janeiro, saberá

Ilrind, comendo com a do aspecto munlcipel, em que há longos anos vem Jav�!i pequeno. ,�ascido Além de escrever e de dizer o que ..represe�tam
presença da maioria dos que se proporá ii estru.u sendo lentado ímplantar em Ober Cerro nunca compôr, trazendo para OB braves colonoll de

prefeitos que compõe eque- Úl admrnterrenve, estudo Isoladamente em nosso
afastou-se da generosa. o papel acontecimentos nossa terra, Com muita

le órgão colenvo, O Pre- das finançlls e tributos, meio, mas que se viu só terra, a Dão ser. q.uando pitorescos, para 18 man- 'alegria recebem o cari

leHo Hans Gerherd Mayer c?m diagnóstico dos �er., mente IItrllvés um tft'balho ,.tm fll�ção. d� IitlVld�d�s, �er adestrado. no uso �a �h?8G t r �,t a Di eDtO. de
fez-ae presente à meneio- vrços urbanos no munrei em conjunto poderá tornar. pro1lsl!lOnals. ·Por �880 peDa. e �ultlYlu' .0 seu TlroleslIs lá na GuaDa

latia reun'ão, realizada em pio e orientl!ção de uma se realidade. Vambs aguar,
ama a sua terra, aCima espirlto, alDda. dedlcava- bara.. Na verdade sio

lOinville, participllndo dos legislação de tendência mu. dar para que denlro de de t�dct. Queremos DOS se a (lutro misteres. E!D de RI? Cerro_, um recaD

trllb,lhos que deverão cu 1- nicipalisra. O plenário au- breve tempo o noaso Pre. ref�rlr a um h o m em 1958 fUDdou se s hOle

I
to m.ulto. bODlto de nosso

mindr com a entrega de lorizou ainda ao seu pre- feito disponha dos dispo- mUlto. modesto e, talve?" famosa BaDda Lyra da mUDlciplO. Talv�z o nos

um estudo das necessida- sidente, a assinatura de sltivos capazes de acionar por ISSO me�mo, 8eJs Aurora,. o orgulho ?a 110 comum amigo Hel

des do. municípios,- indi- convênio coin ii SUDE- a alavllnrlil do desellvolvi- credor da estima e ao gl'.ate J!lraguaense, PO}IJ, m�th Raeder, de Corupá,

caldo IIS fontes de flnitn- SUL, afim de obter os re mento integrado de lara- b�m querer de 8e.ul C'!D' no F?stlval da. CerveJa, de!xe e�travazar a 8ua

ciamento, através de um cursos financeiros para o guá do Sul no concenso
cuiadãos. EmUlO

sle-�no
RIO de Janelr�,.ela.é vela poética para hom�

sistema de ::>Ianejamento Plano de Desenvolvimento dos 17 munic(pios dos werdt é o homem em que uma dai tradiCionais Dagear o eeu companhlll

Micro-Regional. O Plano. Local Integrlldo, _

de que quais faz parte.
muitos residentes urba contratadas. Emlli? .Sie- ro EmUio Siewerdt �os

leguodo a autoridade eX deverá beneficillr se o n08
n08 podem-se espelhar. werdt Dela partiCIpoU aeul 70 anol de VIda.

________________
Apesar de dedicar se com todo interesse e ho' Para DÓS outros foi uma

sempreàagricultura nUD- je ainda é o seu pr&si- grande surpresa o ani,

ca esqueceu de dar tra· dente. Seus filhos e mui- versAria de Emmo Sie

to as coisas do espfrito. tOI! outros amaDtes da werdt. CODvivem08 com

R6Ugioso, cumpridor de música continuam a óbra sua geDte simples e aco

seus deveres com Deus, de divulgação. Ainda de- Ihedora. Deus queira que
criou os seus familiarlls verá ser Ilscrita a ver- esta data se repita por

pelo respeito à religião dadeira história da Ban muitos e muitos anos.

Criatã e Dão se realiza da Lyra da. Aurora que
.

uma refeição, sem que a é o
. orgulho de nosso O "O o rr e i o do Povo"

preoe tenha sido diriga município como meio de apresenta respeitosos
ao Altisl!imo. Seus filbo, divulgação de Dossas cumprimentos ao ilustre

Werner, casado com Ire. COiS88, além troDteii'8s. aniversariante. Até os 71

De Fischer, Wigand, ca· Grande parte de8sa di- anos si, Deus quizer.
sado com Helga Fischer- _

e Irene, casada com Ru
di Gies!!, formam uma

ramUia unida, graças à
compreensão que reina
entre êles, sob as vistas
bODdosas de Oma
Siewerdt, que hoje con

ta 9 netos e 2 bisnetos.
Bromo Siewerdt, des

d'l cêdo tratou de armar·

se para uma vida dura.
Muito trabalhou para
chegar 1i0S diai de boje.
Aos 16 anos já d&lIicava
se à música Bailes e

casamentos eram por
êle animados. Os calia

mentoll, pelo menos na

época eram absorventes.

Começavam com o

Fe·sta Pop u I a r "Polterabend", na 68.
feira e quantas vêzell a
festa terminava ao meio
dia de domingo. Éra assim
o casamento, comandado
pelo seu bondonell.o. Rio
Cerro, aqui em Jaraguá,

As nov�s Magestades do Baependi
.ábado panado o O.A. qaestio de orgaDizar a

I
DOVO Rai. Lotbar Scinna

Baependi proporoionoa festividade qU9, a!J0ra, nhohl e João S08r.s (Sa
um espetáculo invulgar se inieia no sábado II 'er· bará), 1.· 8 2.· cavalheiroB.
o.. featividade. alusivaB mina com o baile Da ma·

ao Espírito Santo .. Pela drugada de domingo. De No bolão femiBino: Rai

primeira vez, depoill de parabens eBtão aI então aha - Hilda . Suse e

muitos aBo I que e basca magestades Tecla Fruet, ')raudi Heuschel e Olga
do Rei tio Tiro, a Rainha Jens Metzger e Haroldo StornI. 118 pr inoesas. No

e o Rei do Bolão, voha- Rístew. 103 lIóciol> mar- bolio masculino: Rei -

raDI a ter o brilho de charam p e la s rOBS da Nelson Tarnaws'ki, do Az
anos anteriores. Parece cidade, tendo à frente a de Ouro e Lincoln e Luiz

que jli foram uhrapaRla- Banda Lyra da Aurora. Carlos Ristow, prfnoípes,
das ali eutão r a z õ e I ambos do Senta Püa. Para

apresentadas de que tal No sábado, foram pro- o a n o 81 feRti,idadll8
festividade morreria lill elamadas as noeas ma- prometem maior brilho,
não f08se restabelecido o I geHtadel do

tiro e bolão. segundo declaraçõe8 das

feriado da 2a.·feira de No t i r o, sagraram-se. magestedes proclamadae
Penteeoates. F!l i ums Jenz Metzger, como o para o cerreute exercício.

ÂDO LIV

Uahõa
estínercm

ee ne visitação de outree

empresas industrillis, oca
sião em que os Secretdrios
da Fazenda e- do Planejll
meato puderam constatar
a pujança do parque fabril
leregueense,

Ao •

almoço � estiveram
!,resentes o �D:e p u t a d o
Octacílie P. RamQs, Pre
feitos' e Vlce-Prefeiros da
Região do Vale do Itapocú,
empreeénes e a imprensa
escrita iii lalada.

Na tarde e noite de

hO-ltinúa
indelével II miloifes

je o "Unidos da Ilha Bo· tação de carinho dos "Uni

Iiche Clube", de Fl9rianó· dos dll IIhél". Compllnhei
polis estará recebendo a I ros p'ra frente, que o Az

equipe do Az de Ouro BC. de Ouro pretende abraçar
de nossa cidade. É a ter fraternalmente e compalir
ceira vez que as duas trll' le.almente da cancha de

tlicionais equipes de bolão bolão, de cuja pista os

realizam II confraterniza, f1oriaoopolitanos são os

ção, resulrllndo nun: me· legitimos campeões no es

Ihor entendimento entre os parle e na amizllde. O

de'sportistas das duas ci, "Correio do Povo", IIpre'
dades catarinenses. O no senta cumprim�ntos aos

va presidenle Wilhelm Lllu· "Uoidos da Ilha" e felici

fer estarlÍ comandando II dildes 110 Az de Ouro.

equipe nesse primeiro coo·

tdCIO com os desportistIls ----.-----

f1orianopolitaBos, devendo-
se repetir com muito bri- Leia e assine
lho o encontro que ante-'

riorll'lente, foi a mllrca do
bom Irato e do cavalhei·
rismo dOll legitimas repre·
aentlloles do bolão da Cil

pilai do Ealado. Ainda con·

FIDESC

ENLAOES

corrente ao páteo escolar.
Completo serviço de bar
e restouraDte, churrasco e

muitd animação. Não fGlle
com o teu pretigio.

Ealace Hornburg - Borchlrdt,

I
zíveis depeDdênoias da Ayro8o) Senwartz. O áto

Realiza.se nesta data o Sociedade Esp. e Recr. f o i testemunhado, p o r

!olac9 matrimonial da Alvorada, em Rio Oerro parte da noiva, por Nilson

lO.em Ruth, filha beDquis II, nesla município. Os BaggensloBs e Sra., Ar

Ia de Arnold Homburg Dubentes são membros de land Brandenburg e Srta.
• Senhora com o jo.em tradicioDais famíliu ra Nadir Morsch e, p'or parte
Udo, filho de Erich Bor- d,icRdas em nosso mUDi- de noivo. HeinE Kohlbach

ahudt e Senhora. Os cípio. e Sra., Goenther Boss e

lai, o I, acompanhado! S.rta. Marina Schwarh:. A

dOI pais, parentes e de- Eolace Brandeaburg-Schwarlz caremonia religiosa rea-

mlia convidados campa- Nesta oidade realizou-se Iizar-se li às 17,30 horaa

reoerão às 14 hora. na ontem a ceremonia civil de hoje, na Igreja Matriz
Igreja Evangélioa Lule do eD1a08 matrimoDial da de São Sebastião. sendo

rana da Barra do Rio jovem Oarmen, filha dileta pa�riDhos por p.arte da

Cerro, para a ben Q ã o do casal Armi'n (l1se

Frie'l
naifa, Nelson Drlessen e

nopo.ial. Após a cer-emoDia demaDD)
.

BraDdenburg Sra. 8 Ernesto JoestiDg

reh�rosa os CODvidádos com o jovem 1smar, filho e �ra. e, por pa.rte !l�
setao recebidos nas apra. do casal Miguel (Alice nOIVO, Rubens NICOlllZZI

e Sra. e João Leier e Sra.
Os oon,idado8 serão re'

cepoionados no Salão Viei
rense, à Rua JoiDville.
"Oorreio do Povo",

apresenta aos nobentes
No mês de março do correnle ano o nosso mu- votos de muitas felicida

:IC!Pio PIIR80U ii figurar eõl1 7.• lugar na arrecadação des, extensi'os a08 res

dO ICM em �anta Catarioa. Depois de permanecer pecli,08 pais.

Inu�ha�te muitos meses entre os municfpios abaixo do _

r ao de cruzeiros, no meS de mllrço ultrapassamos
II b�rrei!a, conforme ae pede ver da relação dos 10

In,Ubn!CfPIOa de mllior arrecadação, extraldos do quadro
u hcado no DOE de 11 de maio de 1972, II slber:

1 _ loinvilIe 7.176273,30
2 - Blumeoau 4.840858,13
iS - Lages 3.290285,80
4 - Tubarão 2.232.591,62
5 - Florianópolis 1.735.951,82

,

6 - Brusque 1.489.775,56
-2 - laraguá do Sul 1.094.944,77

8 - haja! 1.016.125,32
9 - Criciúmil 887.753;5í!
10 - CODcórdia 809.433,10

em
Unidos

JARA G U Á: 7.° NO leM

As EE. RR. "RICIÉRI
MAKCA TTO", em Rio
Cirro I, deverão realizar
anImada fesla popular, pa
ra levantar fundos em be
neffcio daquele estabeleci- --......-.-----

menta de ensino. Para tan

to II Comissão eslá convi·
dllndo aos admiradores da·

quela escola, comparecen
'do no próximo dia 28 do

da Ilha
Festa

este

semanário
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

M' U DAS Eu João Junkes, residente em Jaraguá do Sul, Prefel'tura Munl'cl'p�'al' d'e
fundação: flrlur Muller - 1919 naste Istado, declaro para OB devidos fins que me

Fr.tlleras e Ornament.,. foi extraviado o ceruficado da Camionete placa Jaraonó �O �ul
Laranjeiras, Pecegueiros, 10-85-51, Ford Taurus, ano 1951, motor C-73106.050 .

Kakiseiros, Maoieiras, Ja-
- 36 HP..

. REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
botioabeiras, ate, Roseiras WGA - Jaraguá do Sul, 11 ds m!llo de 1972 .

Dahliail, Camélias, Ooní- J080 Junkes SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

fepraEsÇ,APaMlmceAirTasÁ'LeOloG"oeto'l ']}Gi)��l�o�d§'��
A Vista da Informação Como Requer
R. ßellock & Cíe .. Lrde., requer licença para

r 11l1ll7L p. ,fi 11117L f]l
construtr uma àrea de madeíre, Nillon de Azevedo

ILUSTRADO .� ��_.__� �__ \Jll!.Il (OI. requer licença pera construir uma casa residencial
} �__� �__�

sito à Rua 59, Guiomar Alfredo Klug, requer aprOva.
Leopoldo Seidel

� ADVOGADO nos fôros de
Cão do projeto de uma casa residencial, Marcos Lem,

COR Á ke, requer aprovação do projeto de uma casa resí,
- UP -

São Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio d B denclel, Egon Sasse', requer colocação de meio fio

, Janeiro - Brasília. de 20 metros, pare consrrução de calçada sito a RUI

j============<:::a==-===c::::::o-===,C:::::O==-===-== ? Proceesamentos perante quaisquer Mi. João Marcatro, 156, Vital Lune]lt, requer licença para

S O I C I A I S _ II)' nelm·stégreiOras'l. Autarquias e Repartições Públicas construir uma casa residencial, Claudio ôtulzer, re·

?
quer vistorio e hablte se, Jaragu1Í Veículos S.A" requer

"==========
.

}
Esc r i t ó r i o C e D t r a 11

vierorte e habite-se, Antonio ßockor, requer vistoril

Aniversários Dia 31
e hebue-se, Serviço Funerário Hass. requer vistoria

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 e hebue se, Flávio, Ruy e Marlice Eggert, requer n,
- A Jovem Sally, fi- f (Fone: '52-1894) cença pera construir um prédio em elvenerte, Artilio

lha do sr, Willy e Irm-
f Z C _ 39 Pinter, requer vistoria e habite se, Valdemiro Alvise,

gard Neítzel:

�iO
de Janeiro

�
requer vistoria e habite se, .llério Borges de Lima. re-

,- fi sra, Linda Borns Estado da GUAINABARA. quer vistoria e hebue- se, Mario Oesteretch, requer
cheio. vistoria e heblre-se, Siegfredo Anádio da COSIa, re-

�e""-"'(!l� quer vistoria e habile se, Roque Poffo, requer vlsto.
Dia 1 ria e hebíte-se
- O sr. Teodoro Hins· Registro Civil Edital n. 7.832 de 18/5/72 C E R T I F I QUE - S E

chíng; Aurea MülleD Grubba, Oficial Copia de Edital Rece- EI J' S A d
_ a Jovem Leonita bída do Oficial de Po etromotores aragua .., requer por cerli ão

do Registro Clvll do I. Dís- - .
.

d
Rosa Lawím, em Nereu trito da (:omarca de Jaraguá merode, neste Estado

as construções existentes no terreno regtsrre o n.s

Ramos; do Sul. Estado de Santa �9 098 pere fins de averbação, Eletromotores JaragUI!
_ o sr. Gerhard Henn; Catarina. Braeil. Vendelino Konell e S.A .• requer uma certidão de construção existente ne

_ a sra, Irma Gaedke,
Faz Saber que comparece- Land i Siewert terreno registrado n o 36341, para fins de averbação,
ram no eartö ;.0 exibindo os EI b E S A

em Rio Cêrro; documentos .Jxlgldos pela lei e, rasileiro, solteiro, letromotores Ieragué .. , requer por certidão ee o

_ a Menina Jane Si afim de s habllltarem para lavrador, natural de Ja- requerente é ou não devedora de tributos municipais,

mone, filha de Adolar casar-se: raguä do Sul. dom eilía- Indústria de Madeiras Rudolf S.A., requer por certi-

e Odília Moretti. do e residente em Rio dão se o requerente é ou não devedor em relação I

Cerro II, neste distrito, impostos, Francisco Abilio Vieira, requer uma certi-
Dia 2

I
filho de Walter Konell e dão de construeão, Oscar Cíelustnskt, requer por cer-

_ O sr, Ingo Klitzke; eonardo Dalmaun e de Helena Raduenz Ko- lidão que o mesmo deu baixa de sua firma. Wilson

_ a sra. Wanda, es. Ina SeIl nell.
.

ß Fernando Dornbudch, requer por certidão de que não

posa do sr. Venânoio Ni- . . .

Ela, brasileira, solteira, possue casa neste Munic[pio.
- A sra. Lídia Stein coluzzi' Ele, braSIleirO, solteIro. doméstica, natural de D E F E R I D O

Martin<!; _ sr�. Irene Hamonn operário, natural de Ja- Pomerode, neste Estado,
:-. o sr. Jaime B. Oor· em Itoupava Seca, Blu' raguá do �ul, domicilia· domioiliada e residente Alfredo Mathedi, Silvino Camprecher, Ardoino

rela,
. menau; M e re�Idente a ru� em Rêga Alta, em Pô- Franseski, Hilário Murara, José MarUlli. Erwino,GrÜI�.

- a Ers: Elzlr8 Bre! _ Vergilio Nieolini; 'Yalter ZIt�maon, ne�� meroQe, neste Estado, fi macher, Celeste Ropelato, Venâncio Vol!olini, reque·

Horst, reSIdente em

Ibl'l em Itapoouzinho; oldade, hl!lO de E�lco Iha de Fried'cll Henrique rem canc.elamento do imposto lerritorial' urbano uma

rama.
_ a sra. Irene Voigt Dalmann e de Ela RIg61 Frederido Siewert e de vez que a mesma propriedade eSlá tributada no INCRA,

Dia 30 ' Schroeder, em Malm. Dalmann. Anita' Hoffmann Siewert. Rosa Zoz. -requer licença para construir um mausoléu,
Hilda da Silva. requer licença para construir um mau·

A sra. Edil Sohmö
'

Ela, brasileira, solteira, Edital n. 7.834 de 23/5/72 soléll. Nilo Schioche!, requer cllncelamento do impos'

ekel, em Curitiba;

J
industriária, natural de Lindolfo Walter 10 terrilorial urbano uma que a' mesma propriedade

- a sra, Helena Bar- Campanha de EdUcação Jaraguá do Sul. domioi- Zimmerma!ln e está tributadiil' no INCRA. �

dini Bortolini, em !tapo Clvlca liada e residente em Rio Isabel Adriano Averba-se a Baixa
cuzinho; Cerro, neste distrito, fi·
-.a sra. Liliane Mül O hasteamento dEi Iha de Rudolfo Seil e de Ele, brasileiro, solteiro, Oscar Cieluzinsk\, lendo encerrado suas ativida·

ler Sohmitt; Bandeira e o canto lrma Mathias Seil operário, natural de Ja- des em 13 de maio de 1972, requer baixa dos impos·
_ o Dr. A r n a I d o do Hino Nacional são I raguá do Sul, domioilia

do e residente em Pe-
Schulz (Dentista). obrigatórios, uma vez Edital n.7.831 de 17/5/72

por semana, em todos
dras Brancas, neste dis·

os estabelecimentos Egon Imrolh e
trito, filha de Fernando

de qualquer griÍu de Agata Priebe
Zimmermann e de Olga

ensino, públicos ou
Vasel Zimmermann.

particulares. Ele, brasileiro, solteiro, Ela, bra!'iIeira, solteira,
doméstioa, natural Indaiop.erário, natural de Ja- aI, neste EBtado, domi.

raguá do Sul, domioilia· ciliada e residente a rua
do e residente em Rio
da Luz, neste distrito, fi- Blumenau. nesta cidade,
lha de Vitor lmroth e de

filha de José Adriano e

de Linda Adriano.
Heduvirges Giese Imroth.

Edital n. 7 835 de 24/5/72
Alcides Zastrow e

Ada Raasch

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

·1972 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

A�SINATURA:
Anual .. . . Cr$ 15,00
Semesire • . • Cri 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,30
Número alrasado CrI 0,5b

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul. S. Catarina

Fazem anos hoje
- Sr. Cilio Nioolini
- sra. Irene Laíín em

Nereu Ramos;
- Maria Iris Prestíni;
- Lourdes -Llermanu,

em Joinvills
- a sra Elsa Harbs;
- Aurea Luzia dos

Santos, em Itapocuziuho.
Fazem anos amanhã

- A srta, Ozilda Te"
reza Rau;
-

- Máriu José de Al
meída, em Lapa, Paraná;

- o Jovem Sergio
Murilo da Silva;
- a sra. Edi L e m k e

Franke.

Dia 29

•

� J��'••••••••���•••••••••� ••••••• I
••
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I Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta i
�'Dr. Moacir 'Canter I
� , �

I Consultas no Hospital "São José" I
f! tôdas têrça� e quintas-feiras pela �

I manhã das 7,30 às 12 horas 1
" -.: .. :) ,= :.: .. ,..,..,..,"' , , , , " _ :J=r �

Dr. Francisco Antonio Piccione
::M[�.Dl[CO - CmJR.M. �'Z

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

Cirurgia e Clitllca de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

E para que. chegue ao co-
nhecimento de todos mandei HOSPITAL JESÚS DE NA'ZARÉ - OORUPÁ
passar o presente edital que '

será publlcado pela imprensa Residênoia: Dr. Nereu Ramos, 419
e em cartório onde Berá I COKlIUPÄ - SANTA CATAH..![J"·iTA
afixado durante 15 dias. Se '

alguém souber de algum Im- ---

pedimento acuse·o para os

r;;���----e�---<fi�fins legais.
•

AUREA ME���� GRUBBA Dp. Reinoldo Murara

u::E�e!-��or", � E'�!�,i�DaoV::��:,f!iln" I
marca Prosdócimo, raios f
inoxidáveis. em perfeito �ARAGUÁ DO SUL _Jestado,
Tralar nesta Redação. �.--.@���

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural da Co·
rupá, neste Estado, do·
mioiliado e residente em

Rio da Luz, neste dis
trito, filho de RutU Zas
trow e de Laura Zastrow.
Ela. brasileira, solteira,

do lar, natural de Jara
guá do Sul, domioiliada
e residente em Rio da
Luz, neste distrito, filha
de Artur Raasch e de
Elvira Geisler Raasch.

AUTENTIQUE-SE
Eletromotores Jaraguá S.A., requer autenticação

do livro de registro n.o 1.

Como Requer
Manoel Walter Vieira Polzi. requer Alvará de

Licença para funcionar como Agente AUlonomo, nos

serviços de corretagem da Gia. Catarinense de Cré'
dito Financiamento e Inveslimento.

CONCEDA-SE
José Demathé. requer licença para estabelecer·se

como Pedreiro AUlônomo, Alcide Junkes, requer li

cença para estabelecer· se como costureiro autônomo.
Restaurante .e Churrascaria Alt Berlin LIda., requer
iniciar suas atividades comerciais. José OleglÍrio Pier·
mann, tendo iniciado.suas atividades [la ramo de se'

cos e molhados e bar. Olga Tr. Sawulski, requer li

cença para eSlabelecer-se com o ramo de Comercio
Varejista de Generos Alim�nticios. Sebastião Spen·
gier, tende estabelecido com o ramo de roupas feitas,

requer Alvará de Licença .

Jaraguá do Sul. 19 de l'laio de 1972

tos.
,

"Correio do Povo"
um JQrnal

a Serviço do Povo

Ela, braAileirll, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia·
da e residente em Rio
da Luz, neste distrito, fi·
lha de Arno Priebe e de
Hilda Gruetzmaoher prie.
be.

----------------------------------,

Represen taçào
Elemento residente em OURITIBA,

registrado no OORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela
OAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Caixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREio DO POVO 'SABADO '2105'-72 ,
.

Amigos· & am 81'Z'a',de'Paulo"Wagner S.A.,
- Lavoura Com. e Ind.

Relatório da Diretoria

Napoleão L. Teixeira -'
(Médico psiquiatra em Curitiba, Professor Catedrático da

U.qiversidade Federal do Paraná)
"Hada no mundo igual ã amizade; IIS amigos sao ó sal da ferra" - (Jorge Amado)

História que minha mãe contava: Havia um

moÇO alegre bom companheiro (pagante) de prt
meira de' um bando de jovens boas vidas como

ele. cuja vida era uma pagodelra constante, festas,
mulheres, jogo e bebidas. Tudo por conta dele;
foi dito. Vai 1a1 um dia o pai chamou o para um

diáloga pai-Iilho, lembrando-lhe li vantagem de
mudar de vida, e das desvantagens da eompanhei
rada com que andava. Quantos amlgos acreditava
ter entre eles? Ora, coroa então não vê? Tenho
amigos. tantos que nem contar p08S0. Aproveitan
do a deixa. quis saber: "E você, velho quantos
amigos tem, vamos diga lá?" - Pois; meu filho;
.só tenho um amigo e .meio. - Como "meio"! Que
quer dizer com isso? Pacientemente, o velho ex

plicou que o amigo era o máximo e que o meio
amigo era quase o máximo. Indo além, disse male.
quando eu morrer e se, acaso, você se sentir
muito abandonado e muito só. sem pessoa alguma
à qual recorrer, procure um deles, - não falhará
Com pouco maís, o pai faz seu infarto fulminante
e morre. O rapaz entra em herança gorda, novos
amigos aderindo a turma, é que passa a viver a

m6is linda dolce vida que imagInar-se posssa. E
haja Iarras, noitadas. mulheres, jogos, Carros nu
vos cada mês, víngens com a turma toda. li; o di
nheíro fugindo minguando, acabando se por fim
Sem nada agora ocorre-lhe recorrer aos amigos,
a mais e maís cobreiros equivos; nenhum pnde.
"Voce sabe, metime em maus negócios, perdi
muito", "desta vez não posso, talvez no mês que
vem" - as desculpas .de praxe; acaba compene
trando S8 de que quem eslava certo era o pai. que
estava de fato só. Decide matar se antes de: Iazê
lo ucorre lhe bater à porta do meio amigo pster
no. Oonta-Ih e que está quebrado desesperado, sem
amanhã, O fulano escutando quieto, caladão _

Acabou de falar? De que preci a de quanto care

es? Solta um quanto ao acaso.. _ Acho pouco, O Diretor do Museu Municipal de Porto
vou arumar o dobro. Pagar me? Ora se puder, um União deseja um prédi1 próprio para instalar o
dia paga ... E nessa hora que, emocionado, o jo seu acervo. Neste sentido o professor Aniz 00-
vem peusa: � Se o meio amigo de meu pai age .

l' d
.

IPHANassim, imagine o que não faria o amigo inteiro. rmngos vem rea izan o gestões Junto ao

De um livro de leitura, dos meus tempos de para que �e efetive o tombamento do prédio
colégio: Dionísio, tirano de Siracusa, sentencia à onde funciona o Forum daquela Comarca. Trata
morte, na forca um homem. O condenado pede li se de uma construção do inicio do século, onde
cença par� saír por alguns. díss a fim �e s�lucio- já funcionou o Grupo Escolar "Balduino Cardoso",nr.r negóclO� grave antes de. morrer. DIOníSIO res- d la cidade Conlas
ponde que Sim, S8 achar amigo que ftqutl em �eu aque , ,Merclldorias
lugar, para em seu lugar morrer, caso não vale. Em ofício ao Diretor do Museu Municipal Previdência Social, Despesas
Puis amigo se apresenta, vai e homem. Passa-se o de Porto União, o Diretor do Departamento de Gerais, Lucros em Susp.enso
tempo, o dia da execução apl'oximando se, não

Cultura da Secretaria de Governo emprest8uvulve. O amigo sereno, não duvida dele. Chega a

hora"levam.no para ser enforcado em lugal' do apoio à iniciativa prontifioando·se em colaborar
desertor. Já está com o laço no pescoço, pronto para qlle aquele Museu venha a ter as suas
o carrallco para o gesto final, quando ao longe próprias dependencias.
ouvem brados: " Parem, parem:" - era o homem
que voltava. O tirano, manda comutar a peDI,; só
uma coisa pede. "Vocês eram a.migos; quero que,
doravante sejamos três"

,

Senhores Acionistas '

Em atenção à derermlnações estatutárias e le

gais, cumpre a esta dtrcrorta apresentar-vos os docu
mentos referenres IiIO exercício encerrado em 31 de
dezembro de 1971, acompanhado do Parecer do Con-

.

selbo 'Fiscal, erravés dos quaís podeis verificar. qua a

quebre-se; juntem se os Cé!JCQIlI, leve-se-os ao mels 'situação da sociedade S2 apresenta sólida cem resul
hábil restaurador; restaura, fica perfeito como novo, tado satisfatório.
ninguém diz se haja quebrado; não é mals e mesmo, Pari! quaisquer outros esclarecimentos, coloca
perdeu aquele vibração. Amizade rompida, pode

res./
se a dlretorta à disposição dos srs, acionistas em le

rebelecer se, pode' parecer a mesma de antanho; po cú-Assú, município de Guaramirim S.C.
de parecer, não é jamais será. IecúAssú Guaremírím, 18 de maio de 1972

. . .

'

Affonso Wagner Diretor Presidente
Conheci a anos, fulano murro verdoso, embora '.

de valor ao qual certe Iene veio 'alguém correndo' Balanço Geral encerrado' em 3 t
falar: "Sicrano escreveu artigo deste tamanho 00

d d b d 1971maior e melhor jornal do Rio, metendo o pau em e ezem ro e
você, arrezando; Você não pode deixar isso assim, A T I V O
é cotss de honra, vai lá, arrebenta com ele; mela-
lhe umas balas no

.

bucho; se não es re armado aqui Disponlvel
está meu revó!v.er,.. - foi por di afora. O outro,

Caixa

escutando quieto, calado. Quando o amigo, arfando Imubilizado
Imóveis, Máquinas e Tnstelnacabou. ele quis saber se o artigo sairá no famoso

jornal. ôe saíra em destaque Saíra. ôe era mesmo ções, Semoventes, Veículos,
grande como falava. öern dúvida. ôe falava centre Móveis e Utensílios
vle de ponta a ponta. Do começo ao fim. O iníor- Realizável

mente, excuedo olho aceso observando. "Quer a ar-' Darlic1pação, Adicional Lei

ma quer?' E,tiÍ aqui, pode usar". Arma? _ não não 424�, Adicional Lei 1474, Adi

querte O que ia fazer era comprar um punhado de cional Lei .157. Empréstimo Lei

iornets, guardar a notícia. Falavam mal, falavam? 4069, luvest BNDE. Sudepe,
Enréo eslava ficando famoso, est-ve 'ncornodando Sudene. Obrtgeções Eletrob'rás
d d·

..

N'
_.

d 4tb6, Mercadortes 12.085,66
1In o ez.e em mvejoso. mguern JOgd pe re em

larenlelre que dá laranjd azeda; coriscos só fere' elros Conla de compensação
cumes; raio não cet em é-vere tomba� E mandou Ação em Caução
se- pare não perder rernpo: pera ganhiit<,;5eu milhão PASS I V O

:':seu de Porto U;lo
I

deseja prédio próprio

30,00. 24593,96

11,982,00

496,30

Ião (Iiulvel
Capital, Fundo de Reserva Le-

gal, Fundo de Deprectação,
Fundo de Reserva Especial

EXiglvel
Comas ii Pagar, Dívtderrdos,
Gratificações a Diretoria, Lu
cros em Suspenso, Previdên-
cia Social a Recolher 23029,41

Conta de camlfensBcão •

Caução da Diretoria 50.00 24593,96
Affonso Wagner, Diretor Presidente

Eugênio Vícror Schmöckel, CRC·SC 1.605
DEC·51.083, CPF 004554229

Demonstração da Conta de Lucres e Perdas
em 31 de dezembro de 1971

1.534,55

Débito Crédito
19.967,57

19 96í.5:....7 �

19.967,57 t 9967,57
Affonso Wllgner, Diretor Presidente

Eugenio Vitor Schmöckel
CRC·SC 1.605, DEC 51.083

Isso de amizade é coisa séria. Vem nas Sa·
gradas Escrituras que "o amigo é amigo todos os

dias, mas na hora da desgraça é irmão" "um ami
go fiel é uma. proteção poderosa. e quem o schnu
possui um tesouro; nada vale mais do que um

amigo fiel nenhum peso de ouro marca o seu preço"
Do ora amigo, ora não amigo, fala por igual o

Livro; "desIe oulro é hoje amigo e amanhã inimigo;
aquele é amigo qUéJnd(') esta senlado à mesa mas

não é hora da dor".
.

O amigo é como precioso vaso de crislal; ao

de leve perclltido, tem linda vibração. Caia ao. chão, !- ,

1EJ....._sjP! S4iIiliIIIP' Y"- _1MifJi'2 Sp::;;...!!4iiiliI -V-e-n-d-e---s-e- Catariuense no encontro

r 6�gw,.��I���E 1 d.s�;������,��: o��:??ri!� !�:�:!��Il �

� I
Nova Corupá à Sao Ben-

presentou Santa Catarina no I Encontro NaclO·
.

L" to, tendo 10 a 12.000 m':!. .

d F 1Tipografia - Papelana - Ivrarra altitude cerca 800 ml!tros nal de Poetas, realIza o em orta eza.

própria para construção O conclave reuniu representantes de 'treze
de casa de veraneio.

estados brasileiros e defendeu uma posição de
Ioforma.ções com o Sr. contemporaneidade para a poesia brasileira.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Corupá.

I

Parecer do Conselho Fiscal

(Antiga Oficina Kohn)

Os abaixo assinados membros do Conselho
Fiscal da firmi! Paulo Wagner S.A. Lavoura Com. e

rnd., tendo examina'do detidamente os .Iivros e docu
mentos que compõe as 'peças do balallço geral eo

cerrado em 31 de dezembro de 1971, encontrando lu·

do em perfeila ordem, são de parecer, que os referi

dos, aIos devem ser aprovados na próxima Assem·'
bl�ia Geral Ordinária.

Jacú Assú, Guarllmirim, 18 de maio de 1972
Alfredo Jacobi

João Crasl
Edua�do Leschinski

Pinturas Jaraguá Ltda:

Pinturas de Letras, Painéis,
Faixas e Placas

Mudou t!� para· a
Rua Jorge Czerniewicz, 497

O representante catarinense teve participa·

I ção ativa no ! Encontro Nacional de Poetas.

Vende-se Debateu a necessidade de se levar a poesia para
8S praças e a apresentação de poemas escritos

I j
nas roupas e nos objetos.Um Acordeão, marca

Ver e tratar: Avenida Getúlio Vargas, 350 Sonelli, em perfeito esta- Durante o Encontro, Lindolf Bell, apresen·
.

JARAGUA DO SUL - SC do de conservaç.�o. tou no Teatro José de Alencar da Capital cea·
Preço de ocaSlao' '/ ! .

I Tratar nesta rsdação rease, recitando poemas de vanos autores Jovens

......;::::-.WIaii:=:::iiitllllll.I'...ii::=:r..tIIiII::=::iiiiI........;::=:ilií4••s:;::=:iílII.n. com o M. V. G. de Santa Catarina.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRBIO DO POVO BABADO � 27 05-72 PÁOIN�,
t:

Aufo !Jaraguá S.A. Correio do Povo Ta r i fas ele Luz
Indústria e Comércio

nos Esportes vão aum.enlar a
Relatório da Diretoria I I- d J h,senhores Aclonlst.l: par Ir e un o

Bm Ilenção II' determlnlções: eSlllulárl1l e I,·
- JA IM E BRA'StLIA O M-

-

D' Lei dgals, cumpre a ellll dlrerorle aprelenlar' vos OI do- B ' dí X P
.

F
., .,. .

-

. Imstr�. Ias íte, �s
eumentee referenles ao, exereíeío encerrado de 31 de aepen I erl errOVlarlO Mmas .e Energia, informou a Imprensa, apos
dezembro de 1971, IIcompllnhado' do Parecer do Con. ( de Mafra despachar com o Presidente da República, que
s�lhti_ _Fiscal, .'ravés dila quais podeis verificar qUI a . O próximo aumento das tarifas de energia não
SJlUllçao se apreseal. lIól!dll com resultedc salisf,'6- _

É o eDe�Dtro marc:ado para • tarde de ama- ultrapassará de 11 por cento O acréscimo en-
rio. <, . oba DO E."dlo Max Wilbelm.

,
....

Pllra ql;laisquer oulros esclarecimentos, coloca se Se!ä I�m dú,ida um bom. eBpet�oulo par. o �rá e� vigor a 1. de Junho. Nas clda?es .de
ii direloria a disposição dos Irs. IIclonisl"s, à Av. de!portlsta JaraguaeDs8 presenCiar, pOil esterä em RIO e São Paulo, o aumento deverá ser anfenor
Mal. Deodoro da Fonsêca 991 nesla cidade de Jara- açao o O.A. BAEPENDI, que 'em armando a Sua a 11 por cento.
iUIÍ do Sul-SC.

"

squipe, fazendo dela uma equipe reBpeithl1 e, que .

.

JIIUllluiÍ do Sul, 18 de maio, de 1972 poderá dar grandes alegri8ll 80S Beus torcedores e, I?urante. O desp�cho O Sr; Ronaldo
Moacir Luiz 8011'0, Direlor Presldente de outro lado eatar' em-allão o �ERI FICRROVIÁ- M�relra da Rocha, Dl�et?r .da Ola. de Pes-

a' I GI" RI.O de Mafra que ,em �recedldo de bom cartaz, quisa de Recursos Mineíraís, fez pura o
a anço era encerrado em 31 pOIB é realm�nt� uma equipe bem. regu.l�r �, sem- Presidente da República uma exposição

de dezembro de 1971 pre qu� aqut Jogou fOI ad,ersárlO difictlirno de sobre os dois anos de atividades da em.
Ber batido. .. .

.

' .' presa, rrrostrando, inclusíve, gräíicos sobre
Campeonato da LIga Schroedense os resultados obtidos nesse período.

.

3a. Rodada
.Dispanirei

Ceíxa, Banco do B.'II.9o de
Sla. Calarina S.A.

Imobilizado
Construção, Máquinas, Imó
veis, Ferramentas, Móveis e

" Utensflios, Iuateleção, Alivo
Imobilizado c/Reavaliação

Realizável
Adicional Lei 1474/51, Caplta
Ilzeção, Adici'onal Lei 4069/61!,
Caução, Coutas Correntes. Te
xa Melhoramento Lei 89/65,
Empréstimos, B N.D.E" Obri·'
gações Elerrobres 41�6

Conla de compensaçiD
Valores em Caução

PASSIVO
liD Exigi.el, .

Capltal, Fundo de Deprecia
ção, Fundo de Reserva Espe.
cial, Fundo Especial de Aumen
lo de Capilill 4557
Eligirel

Couras ii Pagar, Dispos!ção da
Asaembléia, Previd. Social a

Recolher
.

5.040,26
COBta de compensaçia "

Cbução da Diretoria 10.00 145.425.70

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas "-------.,--
em 31 de dezembro de 1971 ---.--,,--........_--------.-----___._----------cDlltas Débito Crédito

_. -� ... -.�

�:��:�s Gerais, Previdência
10.500,00

OCampea-OJack·.e,S&eauart. '..1
Social, Pis, Juros e Desconlos,

� lú:", ILI :nj 'J
Disposição dll Assembléia 10.500,00 'o',·: 11

Moacir �:i�tu:���D��io:�!�iie�r�:�ni::Q::: ���:�",�� ",.,;."""",,,"�,' Pon.lenUcSr�eOI·�"�.·'
.

'(" 1
Eugênio Viror Schmöckl'I, CRC-SC 1 605. DBC 51.080 II "1

\

Parecer do Conselho Fiscal

Com dois [ogos tem prosseguímente da tarde
de amanhã, o Campeonato patroclnado pela 'Liga
)Esporti,a Schreedense. Eia os jogos:
Rio Branco Futebol Clube X Granada Futebol Clube;
Cachoeira Futebol Clube X A'aí Esporte Clube.
Folgam: Oruzéiro F.C., S,E.R. Comercial, Coringa
F.O., Esporte Clube AIiRnça e A E, Barão do Rio
Branco. -

BRASÍLIA - O Presidente· da Repü.

Certame�stadual Catarinense blica. decreto� �onto facultativo no �ia 1.0

Ser' efetuado na tarde de amanhã a 2 a rc- i
de r.lu.nho, dat� con�.a�rada a � � pus

dada do turno do Oêrtame Estadual Oarartnense.] Ch.IStI. O Gabmete CIVIl da Presidência da
com a �8liz8ção dos sagufnres jogos:' República 'está enviando circular aos mi-

145.420,70 .Em Cr'{!iúma [egarão Próspera X Caxias .. : nistédos e às repartições públicas eomuní-
de JOID,dle cando a decisão

.

Em oinville jogaria Amé�ic8 X Internacional
• .

.' de eagas ------------------
Em Rio do Sul joruio Janotus X Palmeiras Certificado Extraviado.

de Blumsnau

ATIVO

3.729,74

139.085,46

2.602.50

10,00

1.40.375,44

Os abaixo assinados membros do Conselho
Fiscal da F'irmil AUla JaraguiÍ 'S.A, Ind, e 'Com. len
do examinado detidame-nle ós livros e documenlos
que compõe as peças do balanço encerrado em 31
de dezembro de 1971, säo de parecer que os releridos
.'os devem ser aprovados Da próxima Assemb!éia
Oeral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 18 de ",aio de 1972
-I Brunhilde Mahnke Schmöcke:l, CPF' 004554229

Albe/fo Maiochi, CPF 1 �29i0289
Bruno Henn, CPF 019612849

-

\ U

Desportista Jaraguaense "
compareça aos estádios

Pesquisas e Peixes
Para melhor oonhecer as espécies de pei·

xes enoontradas em aguas bQlsileiras, uma equi
pe de técnicos deverá iniciar em breve uma

pesquisa que possa identificar as espécies nati
vas de peixe e crustáceos que habitam. o lito·
rial do Pais. '

A pesquisa deverá ser coordenada pelo
professor Raymand Markei, que desenvolverá o

programa em colaboração com o Instituto de
Biologia Marinha da Úniverssidade do Rio
Grªnde do . Norte, e poderá tornar-se o ponto

, de. par'ida para um
.

mais amplo programa de
exploração in�ustrial dessas. espécies identifica·
das. (AABe)

Médici decrelou
ponlo 'facultativo,
O próximo dia 1.°

Eu, JO )!; LEOPOLDO GERENl', casado. resi
dente Da Estrada Jaraguá-Bsquerdo, MUDiciP!o de
Jaraguá do Sul, neste estado, venho pará os devi
dos fins declara r que r�i extravtaoo o' Certificado
da K!>mbi Vfllk�w8geo, cap'Icida!)e 9 pessoas. Mo
tor N, DA 98560 - Chassis N. B 185.348 - Placa
N. JS 0625,

.

WGA-Jaraguá do Sul, 27 de maio de 1972
José Leopc,ldo Gerent

Anuncie neste sJmanário, seu
anúncio causará boa imp�e8são

I
) i

\

I
,.

, Ganhegrátiso incrívelTTPp,
l TruqueseTêcnicas ParaoPilöto

��� (euma revisão de seus pneus)•.
I'{ Simples:
� .Jac.kie Stewart venceu o Campeonato 'vitõrÍa, nós resolvemos entrar
I Mundial de. Pilotos· de 1971. 'na comemoração,.

.

CorreutôdasasproYascom Dê:qm pulo até aqui. ,

os seguros, fortes' e resistenfes Venha conhecer amarca do Oampeão, .

r· pneus Goodyear. E o incrível TTPP.Poeus Goodyear e
� E,muito contentes com a dupla TTPP são conosco mesmo.

IND� E COM. BREITHAU�T S.A.
""'Il�Av.Getulio Vargas,268-Jaraguádo Sul�'���,,"_'l{- :

�,/ • '�:t> :..
--

-1 GOODfiEAII ."� ;�;::�
";.: "_;;'''�' A serV'iço de sua segurança. '\ .:. ,:;;:',: '_ '

.. j
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COI2R�IO DO POVO. SABADO 2705-7! PÁGINA s

Art. 2.·) - Esta lei entrará .m vigor na da- HANS GERHA.RD HAYER, Prllf,ito Munici-

ta de sua publíeação, revogadal ai disposi,õel paI de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina

em eenträeíe. no U80 e exereíeio de luas atribui,õlIs.
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá FaQo saber a todos 08 habitantes deste Muai-

do Sul, 17 de maio de 1972. cípio que a Camara Municipal apr0901l 8 eu san-

Hans Gerharlt Mayer, Prefeito Munilipal eioao 8 seguinte lai:

A presente lei foi Publicada nesta Diretoria Art. 1.0) - Fica o Chef, do Executi90 Muni-

de Expediente, Bdueaçãn e Assistencia Social, &91 cipal autorizado a receber po� doação as s8Iulnt,&
17 dias do mês de maio de 1972. !heu de terra destinadas à abertura da rua 173 ,

João Mathias Vérbioenn, Diretor trecho da rua 181, ambas nesta cidade: Da Sra.

V.a. Frieda Debatin 320,25 m2; De Frederico Möl·

ler e lua mulher 1.335,50 m2; de Hermínio Anaele

to e Bua mulher, 87,50 m2; de Anita Trapp 19,50
m2; de Angelo Pereira e sua mulher 192,50 m2 ,

de Fidelia Sehiocaet , Bua mulher 225,00 m2.

Art. 2.°) - Esta lei elltrari em 9igor nal data

da, sua publicação, refogadas as disposições e81

contrário I

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 17 de maio de 1972.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito ·Municipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educaçãc e Assistência Social, a�s 17

dias do mêB de maio de 1972.
João Mathias Verbinenn, Diretor

Autoriza o Chefe do Executiec Municipal a

receber por doação área de terra sita nesta cidade
HANS GERHARD MAYER, Prefeito Munioi

pai de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
ao, uso e exercício de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cípio qne a Camara Municipal aprovcn e eu san

ciono a seglJinte Lei:
Ar. L·) - Fica o Chefe do Executi9g Munici

pai autorizado a receber por doação, uma área de
terra contendo 393,40 m2, de José Pa9anel1o e sua

mulher, localizãda num beco lateral da rua 160,
com 8S seguintes confrontsQões: Frente na rua 16G'
com 14.00 m2; Fundos com terras de Cart Richter
com igual metragem; Norte com teras de Onaldo
Bolduan com 28,10 m2 e ao Sill com terras de

RatifiCI o Decreto DO 212, de 03 de março Afonso Bertolini tambem com 28,10 m2_
de 1971, baixado pelo Executivo Municipal. Art. 2.·) - Esta lei entrará em 9igor na data

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Munici- de liua publicação, revogadas as disposiQões em

paI de Jaraguá do Sul, Estado de San�a Catariaa, contrário.
no uso e exercício de suas atribuições. Palácio da Prefeitllra Municipal de Jaraguá

Faço saber a todos 08 habitaDtes deste Mu- do Sul, 27 de maio de 1972.

Diclpio que a Oamara Municipal api'ovou e eu Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei:. A presente lei foi publicada nesta Diretoria

.

Art. 1.0) - Fica 8upiemeDtada na importân de Expediente, EdueaQão e Assistência Social a08

Ola de Cr$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentol!l cru· 17 dias do mês de maio de 1Il72. )

o=========.=========_�.zeiros), a dotação 3.1.30/11/115 d" orçamento de João Mathias Verbinenn, Diretor II .
\

.

1971, para atender despesas com o preenchimen- II
to deA��d:��r� d;a;:O�������esaRU::���mentação Autoriza o c:e! Id��x��;ti90 Municipal a II Escritório Jurídico Cuntábil II
constante do art. 1.0, fica reduzida no mesmo va-

receber por doação digersas éreas de terra locali- II IIlor a dotação 3.1.4.0-12/73, do mesmo orçamento, B h ldtratificado assim o Decreto n.· 212 de 03 de março
zadas nesta cidade. II Max Roberto orn o II

de 1971, baixado pelo Executivo Municipal.
HANS GERHARD MAYER, Prsfsito Manici-

II II
A t 3) E I· tá' d t pai de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

II LUI'Z Henrl'que da Sl'lvel'ra JI
. r. .• - eta el en rar em vIgor na a a

no uso e exercício de 8ua8 atribuições.
:�n��:ri�Ublicação, revogadas as disposições em

FaQo saber a 'todos 08 habitantes deste Muni- II ADV O GADOS
II

Palá�io da Prefeitura Municipal de Jaraguá cípio que a Camara Municipal apr090U e eu saa- II II
d S ciono a seguinte Lei: II IIO ui, 17 de maio de 1972. Art 1.0) _ FicII o Chefe do Executivo Muni- ,

IIHans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal oipal autorizado a receber por doaQão as seguintes II IIA prllsente lei foi publicada nesta·Diretoria
áreas de terra, destinadas à rua 90, nesta cidade: II lllJl))� JI))([})Mlf�T�Ifl\� �r � ID>� � �

IIde E;xpediente, Educação e Assi,stencia Social, aos
Da V9a. Alma Sohn 537,87 m2', de Rudolfo Lenz e II 1ll'HlrIlJlUl � �1l\.\lIl:.BlUl

II17 dIas do mês de maio de 1972.
João Mathias Verbinenn, Diretor

Bua mulher 435,00 m2 e da V9a. Alma Lenz 17,13 II Contador Um2.

fi IIArt. 2°) - Elta lei entrará em 9igor na data

L E I N.o 349 de lua. publicaQão, revogadas aa disposições Im I.
IPI II

contráriO. II Registro de Firmas
d

Dá denominação a uma Praça que está seo- Palácio da Prefeitura Municipal de jaraguâ II Es"rl'tas· F.·s"al·s Imp·. Renda 'Uio COBstruída no perímetro urbano àe Nereu Ra- do Sul, 17 de maio de 1972. II""11108, neste Município. ., .
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal II C t b'l'd d ICM II

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Mun_lcl A presente lei foi publicada nesta Diretoria on a 11 a e
IIPaI de Jaraguá. do Sul, Estado de Santa Catarma, de Expediente, EducaQão e As!!istêncill Social, aos II Defesas Fiscais INPS
IIno uso e exercício de Buas atribuições. 17 dillS dEI mês de maio de 1972. II FGTS

. Faço 8aber a todos os habitantes deste Mu João Mathias Verbinenn, Diretor II ,II'DICípio que a Camara Municipal aprovou II eu II IIlanciono 8 seguinte Lei: L E I N 353 210Art. 1.·) - Fica deDominada de PRAÇA DO ,

. .•. II Av. Mal. Deodoro, 'IIMIGRANTE, o logradouro público que �st� sen Autoriza o Chefe' do Executifo Municipal a II
. II�o construído ao lado da Estação Ferroviária, em receber por d08Qão diferaas áreas de terra sitas II

"ereu Ramos, nest6, Município. nesta cidade. 0=========0==========0

Estado de Santa-Catarina

Prefeitura Municipal de
L E I N.o 347

Eleva vendimentol do Funcionalismo Público
Municipal, ativos e inativos.

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Munici.

psl de Jaraguá d. Sul, Estado d. Santa Oatarina,
no usn e exercício de suas atribuições. ..-.:"-":

Faço saber a todos oa habitantes deste Mu

Dicípio que aClimara MunicipaLaprovou l e].8U
88nciono a seguínte Lei:

Art. 1.0) - Os veneímentoa do Funcíonalla
mo Público Municipal, a partir de 1.° de maio de
1972, passarão a ser os seguíntes:

!�:::. C A R G O S ���cr3:.tg:' Sltu;��:ã:o..a

1 Ellariturário 8-2 8-5
1 Escriturário R.4 S-
t Físeal de Rendas R-a S-3
1 Tesoureiro R·3 R-Q
1 Escriturário R2 FI
1 Escriturário Q 9 R-4
I Fiscal Q-9 R-4
1 Jospetor Escolar

(em comissão)
Diretor do DEEAS
(em comissão) R 5
Motoristas Q-5
Tratorista R-2
'I'ratortsta R-3
Zelador Cemitério Q-5
Motorista Q 9
Escriturário , R-4
Inseminader R 2
Porteiro Zelador Q-5
Professores Titulados P_
Professores não Tttuladosü-?

R5 s-i

L E I x- 350
Dá nova redação ao artigo 1." da Leí n.· 316,

de 02 de agosto de 1971..
HANS GERHARD MAYER, Prefeito Munici

pal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catariaa,
no uso e exercíeío de Ruas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Camara Municipal aprovou e eu san

ciono a seguinte Lei: "-

Art. 1.0 - O artigo 1.0 da Lei 0.° 316, de 02
de agosto de 1971, passará a ter a seguinte reda
ção:

'

Art. 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Muni.
cípal autorizado a adquirir amigavelmente ou

desapropriar por utilidade pública, as. seguintes
áreas de terra situada à rua Joinville, nesta cida
de, uecessárías à retificação e alargamento da
meneíonada via pública: De Ivone Pereira da Sil
va 180,00 m2; de Procópio de Paula 520,00 e de
Haroldo Zeh 41,80 m2.

Art. 2.°) - Esta lei entrará em �gor Da du
ta de sua publicação, revogadas as uísposíções
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de J'l.!gUâdo Sul, 17 de maio de 1972. I

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munic>wal
A Presente lei foi publicada nesta Diretoria

de Expedíente, Educação e Assistência Social, aos
t7 dias do mês de maio de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

7
1
1
1
1
1
1
1
8
"

s.i
Q-9
R-7
R9
Q9
R4
S
R7
Q9
P-7
P-3

L E I N.o 351

Art. 2.") - Os inativos terão Ileus vencímen
tos elevados na ordem de 20% (Vinte por cento),
a partir de 1.0 de maio de 1972.

Art. 3.°) - O pessoal contratado em regime
especial, na forma prevista pela lei n.« 308, de 7
de junho de 1971, terão seus vencimentos reajus
tados na ordem de 20,% (vinte por cento)..

Art. 4.°) - As despesas decorrentes com a

elevação dos níveis salariais constantes da pre
lente lei. correrão por conta dos recursos pró
pries orçamentários.

AI't. 5.°) - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Rrefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 17 de maio de 1972.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MuniCipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria

de Expediente, Educação e Assistencia Social, aos
17 dias do mês de maio de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

LEI N.o 348

Jaraguá do Sul

Metalúrgica João Wiest S. A.
CGCMF 84 430 768iOOl

Rua Preatdeme epiliÍcio Pesso. 2388

JARAGUA DO SUL SANTA CATÀRINA
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇAO
São convidados os srs. ectontstes da Metalür,

gica João Wiest S A pare a Assembléia Gerei Ex
Iraordinária a realizar se às 16 horas do dia 30 de

juoho de 1972, na sede social. com a seguinte
Ordem do Dia:

1) Aumento de captrel em dinheiro;
2) Alrerações estalulárias;
3) Outros essumos de tmeresse da secíedede.

A Diretoria

Ampla e Confortavel Residencia·
VENDE-SE

Negócio de Oportunidade
Bom Investimento

Área Construi!la 280m2 - 2 Pa9iment08
C/Terreno de 3.000 m2

CONTENDO: Hai de entrada, gabinete, ampla B81"
copa, cozinha, 5 dormitórios, 3· ba

nh9iros, quarto e banheiro de em

pregada separados, garagem.

Preço de venda: 80% abaixo do valor real.

Pagamentos: 30% de entrada, saldo a combinar.

InformaçÕes pelo fone: 2168 c/Sr. Jorge.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAÇADOR, 26 ....:. Cbm aula inaugúrada mrms

trada pelo Governador Colombo Saltes, a Faculdade

Dístlatíssíma Senhora Jourdan Ruiz de Pedagogia, Ciências e Letras de Caçador entrará

Dentro da imprecisão fundamental do nosso em atividades dia 13 de junho. Os vesnbuleres, reu

liestino, tão cheio de contingências e precaríeda- nlndo ceudtdetos de toda região, serão realizados

d••, ninguém poderia reeeber, com mais desvane- nos dias 9, 10 e 11 de junho, O curriculum ordl

cedora emoção, a gentil homenagem que me ná.rio ,da Faculd?�e inici�rá' em, li de junho e, �este
conferiu, enviando-me, em 10/4, um� amável mís-: prm�e!ro ano baslc�, serao en.slDada� as. ��gulDtes
.ivs, testemunho eloqüente e inconteste do seu matenes: Metodologia da PesqUisa Llníversttéríe, Pre-

grande e magnânimo coração [áraguaease. blemas d<? .�ensame.ßto H�mano, Estud? d� Proble

Sensibili-zado, Agra�eço, em nome do Líons mas Brasll�lros, DSlcologla G.eral, SoclOlolpa Ge.ral,
Clube de Jaraguä e no meu próprio, suas refe- Anrropelogta Cultural, Estalfsllca e "Educaçao Flslca,
rências elogiosas so nOS80 clube de serviço.

Quanto ao fato de haver mencionsdo, numa

de minhas edições da Coluna do Liens, o nome

de seu finado genitor, Coronel Emílio Carlos Jour
dsn, nada mais justificado do que render nosso

tributo de admiração e reconhécimento àquele
que, há quase um século, constítut-se num ban
deirante sulista de primeira água,' legando M8 uma
terra supinamente' rica e' que hoje atinge um es

tagio de desenvolvimento que nos envaidece 80-

bremodo, causando espécie a qualquer forasteiro
que nos vísite.

.

Estimada conterrânea,' o fruto do esforço de
Jourdan reflete S8 hoje em eompensadora colheita
em todos us setores de atividades que alicerçam
a economia jaraguaense, e a história, retrato fiel
de um registro que lança suas raizes no passado
e avança pelos corredores do tempo para chegar
até nós, faz jus�iça àquela plêiade de homens -e

dI!! bravos que, tendo a frf!nte. seu valoroso pai,
lançaram, às margens do Itapocu, a seiva que ali
meota esta espetacular floração de progresso,
testemunho vivo do quanto é capaz o homem
qusndo se faz herduiro de uma verdadeira terra
de promissão

E o traço de união entre o passado e o pre
sente" entre 08 colonizadores de antanho II os in-
dustriais de hoje, entre Jaraguá de ontem, seu

B bberço natal, e a Ilha do Governador de hoje, seu Om
.

a exp Iod'eparafao de repouso, parece ganhar amplitude, vi-
,

Bando • aproximar datas e efemérides, homé'ns e

I
"-

alma., distâncias e sentimentos, para fundi-loll em p enO voo_uno amálgama precioso de nacionalismo autênli,
cO,:forjando a simbiose de corações que pulsam Joe Frazl·er, vene'ecompassadamente no descompasso do tempo. MONTEGO BÀY(JAMAICA), 26 � Uma bom·

Herdeira dQ sangue II dos sentimentos do seu ba abriu uma fenda da 20 esntimelros no lavatório .

.'
Il

pai, avalip' e compreendo seu devotado amor de posterior de um uião das Linhas Aéreas Chilenas, OMAHA(NEBRASKA), 26 _ O oaOlpeão mun°

88 anos a esta terra, ensejando-lhe, inclusive um em pleno vôo, obrigando o R descet: nesta cidade dial de pesos pes�dos, Jae; Frazier, manteve, _on�em;
e_sp?ÇO hist�rico de suas origens, o que se cons· '!"Ienhuma .das 50 peSS08S a bo�do foi ferida �uran,' à noite seu título, ao derrotar por nocaute tecllICO,

titUI em mall um acervo valioso para quantos te a aterrissagem de eOlergenCla. No lavatÓriO fo
no início do quinto round, seu adversário Ron Tarr

fazem hoje a história. de Jaraguá e o panegfrico I ram encontrados frag_men_tos do. que par�_c!! aer
der. Frazier sagrou se campeão mundial li 16 II,·

do �eu fundador e pai. B, dado o valor que tais uma. bonda de fabrlcaçao .caselra. O a!laO, um
fevereiro de 1970, quando derrotou Fimy Ellia. D.

registro representam para a elaboração da Histó· BoelOS' 727, decolpu de Santiago com destlOo II No' lá pra cã, já jogoll o títuto quatro vezel.

ria do <?entenário de Jaraguá do Sul, rogo.lhe, va Iorque, escalando 11m Arica, Guaiaquil e Pana

encareCidamente, que, se possfvel, me. rem6ta os má.

dados biográficos e históricos compilados por seu

irmão, ainda vivo, envolvendo a figura e a obra
de seu �ai! quer como militar, quer como coloni
zador. Orela-me, Senhora Jourdan. Ruiz, esses ele·
mentos todos nos são indispensáveis para o retra·
to fiel de um passado do qual vamos buscar nos

S8S origem e ao qual forçoso se faz que renda
mos nossas homenagens de jaraguaeDses cente
nários.

, Isto posto nada me resta aqui, a não ser

prestar·lhe, em nome de toda Jaraguá, o teste·
muaho e a sinceridade do apreço em que a temos
roga.do ao Altíssimo que a conserve e a Beu ir
mio para que possam se irmanar a todos nós, em
1976, por ocasião do centenário de noslla cidade.

Finalizando, da sagrada montanha i da, Tida
para .a qual, confiantes, subimos em almas e sen

timantos, desço, genufletidos, em reconhecimento
e respeito, para envolv�·la num abraço filial e
fraterno de todos os jaraguaenseB, beijando.lhe
r�l!peitoso a mão. •

Afetuosamente

LA PAZ, 26 - Klaus kltmann será julga'do
por falsidade ideológica e, posteriormente, póderi

,
ser extraditado para a' França. Altm8nn admitiu,

artistas de S. Paulo, Pa- numa"série de artigos divulgado. pela imprensa, ter,
raná, Santa Catarina e dura nte a Segunda Guerra Mundial, usado o 'nome
Rio Grande do Sul.' dll Klaus Barbie. Altmann, alemão naturalizado bo

A comíssão julgadora foi liviano em 1958. foi julgado por um trtbunal militar

integrada de Ana Letíota, em Lion, França, a 29 d'e abril,de 1952, e-condena
Euclides Santos e Wal- do à morte sob a acusação de ter chefiado a Ges

mir Aya13 a que coube tapo, naquela província, cometendo crillles durante

selecionar os melhores o exercíoio daquelas funções.
entre 156 obras, de 70

�

artistas inscritos. O pri
-------------------.....-

meiro prêmio (10 mil
cruzeíros] coube a geu
eha Ilsa Monteiro, com

um trabalho em ücrflico;
o segundo prêmio (7',mil
cruzeiros) foi dado ao

paulista Fukushina.

BRASíLIA. 26 - O mini.tro Alfredo Buzaid,
da Justiça, afirmou que o decreto de expulsão de
padre Framcisoo Jentel do território nacional pode.
rá Ber divulgado amanhã. O processo foi aberto pc!
III Delegacia de Polícia FederIlI de Cuiabã, sob a Residência: Dr. Neno Ramos, 419

acusação aeHde,rar posseiros daquele estado, contra CO_UPA - SANTA CATAH.INA

elementos de uma oompanhia coloniZildora de terras. --

r'����--..(!-"<t����...-.<!I,��������,. ". i'
J Ltda. i
J i
'J VOOÊ vai pintar a sua casa? Oerto, porém não se esqueça que

' (
) com uma pintura, sua casa terá aspecto muito mais bonito' e ao mesmo �
, tempo muito mais durável.

'

, i
� Pintura bonita e durável consegue-se com ,tintas LUXFORD�, {'
}

as melhores tintas do BRASIL. ,

J
Vendemos as tintas LUXFORDE com exclusividade para

itesta pra.ça. �
Vendemos também o super·especial verniz WANDA "o verniz

que é um espelho".

J VISITE·NOS i
J ' Rua Jorge Czerniewicz, 397 - Fone: 2056 i
! (2) , (DO antigo campo do Baependi) i
������Q}-..��������.........�......�IÕ)�

JAJlAOnA' DO SUL (SAN'JIA CATARI"A) S'BA.DO, 27 OB MAIO DB 1972 N.O 2.685MO LIV

Carta Aberta'] à Senhora Hálena Jonrdan Rnll

Dois Catarinenses 'premiados
I

no ,Rio Grande do Sul
Os eatarfnenses .Anto

nio Mir (aérigrafia) e Sil
vio Pletícos (píntura),
receberam, respectiva
mente, medalha de pra
ta e de bronze, pelos
trabalhos �e apresen
taram no Salão de Artes
Sesquicentenário, realiza
do ell)f Porto, Alegre.
A }UostrlJ. realizada de

26 (.é abril a 7 de maio
serviu como preliminar,
para o Salão Sesquicen·
tenário a se realizar em

setembro vindouro, em

São Paulo. Concorreram

CL Paulo Moretti.

Padre Jentel ,será expulso

ES'P,ORTES
G.,E. JUYENTUS' x CAXIAS F. C•• DIA e

. E�ta.rá 'em I!0ssa !cidade dia ,1.°' de junho,
qUlDta-felra próxima a equipe do Caxias F.C. de
JoinTille, integrante da Divisão Especiai do fute-
bol eatarinense. /

IA esquadra rubro negra da manchester ca

t!,-rineose estará dando combate ao G.rêmio Espor·
tlvo Juventus de nossa cidade. .

A equipe juventina estará na oportunidade
mostrando o sua torcida as mais recente. aquisi
ções. Sã. êles 08 stletas Gillon Varela, Luizinho
e Joel que integrarão daqui por diante o elenco
do molequi traveIso.

Cultura Árabe' terá seI.

primeiro, festival no: Brasil:
,'J. l f,. • .....

, A Missão da' Liga dos I e diversas' outras maniles.
Estados Á�âbes Dßi.ßr�siI tações, c:jue se incluirão no

prepara um grande festival, I programa
oficial dos fes.

I
a se� celebrado no Rio .de reles do Se�qu.icentenáriQ
Ieneíre, na segunda qum- da Independêncíe do Brl.
zena do mês de Igôsto: o sil. •

I Festival d. Cultura Ara- .,' . 1 '

be.-o primeiro.. do seu fê Além da _colö.bo.raçã�
nero Das Américas. a fea- dos governoa iÍrabes e dil�
rival. visa a trezer ao po- suas embatxedes li ·�bDSU.
vo brasileiro um conheci lados no Brasil, 'ã-Missio
menio melhor da cultura da LEA está procurende
Oriental. O programa do O concurso da Academia
festival, .que estä em ela- Brasileira de Letras, da
boreção, comporta expost- Imprensa ßrestletre," das
ções de livros e obras de Autgridades Federllis, e&o
arte, simpósios, traduções, taduais e Municipais, b�Ri
ciclos de conferências, COIl> como de diversas unlversí,

cur�os, exibições �e filmes dades.

,
'

"

�Itman'n, será: julgado ", ':

. 9 horas d.ram,áticas
,. (� II

DALLAS, 26 - Um 'bandido 'que durante no·

ve horaB exigiu que fosse feito "um vôo para a li·

herdade", ame81lando cdin uma pistola apontada'
parll o estômago de uma mulher que mantinha co·

mo refém, entregoD-Re à polícia. Virgil Lee Fuqua,
de 25 anos, enfregou " re'volver calibre 32 ao chefe

de policia de DaUae. Antss da ameaça à mulher, o

bandido ro�bou um supermercadO.
l,

Dr. Franc:isc:o Antonio Pic:cione
.:111:;D ..co -- C.K.:M:. 1'2"
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