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Rodovia em crescímenrc Estudante� A
A nove rodovia que de Poucos merros faltam pe

I
nador Colombo Mechedo escolhem Ramha

verá ligM Gueremrrrm à re alcançar a Igrejd do Salles, que em lnpórese Os esrudenres de lera
BR·tOI, (a chamada ','Ro D_?ço Grande, e se o Go nenhuma deve-é permitir guá do Sul escolheram,

Da Agência Brasileira de Imprensa
dovia Prestes Maia", lern verno do Eslado aguemer que se perelizem as óbras, sábado último, a R.:Iinha .

brem se os catarinenses) com recursos os dtspendos Dor falta de recursos f nan d E d
. (MANAUS) - Hevlernos sobrevoado por quase

eslá e.m trence consrruçêo da empresa cetros Dernos �o alerte 190782 _3sluDaDles Pdara °fano seis horas a imensidão amazônica num Cerahne da

O
consrrurore "u v, I', epois e en ren- fAB em rote de

'

d d rnbe cama o
s construtores, usando o em pouco ternpo esterernos porque acompanhamos ° I I"

-

C I'
carreira, quan o ese r S n

bom senso e a' esnag ern

I
estourando ern cima dó desenvolvimento dos tre-

lar um se elo jun, n? . aeroporto de Val deCãs. A bacia hidrográfica do
A ßaependt, foram p ocla Amazonas e seus efluentes o sertão deserto e agres-

dês�e começo d� inverno, esirede astelnce. Depost- belhos que sec uem em medes as se 'I S candt- ,

"

t d .. IdI'
,�u,n e SIYO o terreno hostíl e perigoso se nos epresenrere

es ao. an ...o uma es ice a err-os noss-s esperanças rumo de quem quer con- deres: RllinYla, a ône. do dVião como um desafio 11 ser vencido nesta ci'
cerre em direção à BR tO,1. na clarividência do Gover cluir a estrade. EII�n Natal: d C 1-' _.' , _

� e I,
_ o, oiegro clóplce luta de mtegraçao a que se propoz o povo

DIVIDa Drovldencli1, filha bresrletro comandado pelo prestdenre Médici.
do cesel Dedro (Nerd�) Fo
di. foram eleitas p�ce
ses as estudantes Sandra
de -Souze e lotende Ben
Ihlen. Ás megestedes os

cumor.rnenros do "Correio
do Dovo".

•

FAß na Amazônia
REIS DE SOUZA

Sequestro acaba
I)

morle

Dres entes, ne ampla raportegern que preperéva
mos pera presngrosa revista inrernecronet, trtlheramos
a Belém ßresíue e conheceremos a Trensemezôníce.
Os euperlenvos são lugar comum ns região; ludo é
deernesuredernenre grende, irnpresstonenre, colossal',
partindo do rio Amazonas, pera a enorme selva, do
rníinuemenre complexo problema econômico pare o

angusuanre especto social. Mero BraSil que em uln
ma sneilise. agora encontre o fio da meada do no

velo .f1aQjco�.

em

4a,-feira última verifi
cou-se um jtlntar de des·
pedida ao dr. Louriv8l
B,otja, Dtllegádo de Poli
Cia l1a Vomarca de Jar!!
guá 110 ,Sul, lIutoridade
que foi del'ltacada para
outras funções O acon

tecimento t ...ve lugar' no
ex·Itajllra Teni8 Clube.
A lista de adesões não

se, sabe por qu" motivos,
fOI distritmilla em áre8s
res�rita!l, impedindo que
maiS pessôa8, inclu8ive
lIutoridade8 locais e do
'Vizinbo municipio de Co·
rupá pUdessem participar
daquela manifestação de

apr�ço, De qualquer mo.
do 18S0 não prejudica as

excelente8 relaçõe8' que
e.te semanário manteve
com a autoridade policial
e �àn impede que as IIU

t(Orldades que foram "es
qU"cidas" d" prucuràr

,

A louca aventura de um 13 pessoas - dois homens I ros e só d"pois reebesre
jovem, mulato de IIp_roJ:(i e_l,Im.Jl mulher - ,haviam, cer;, O ,d nherro chegou,
mademen te 25 anos, que' dominado a- tripuleção, sob o' cerco pohcrel 'erd'cada
remou soznho.. trocar a ameaça de armas e de vez maior, Às 22 e 23
líberdede dos 87 pessegei fazer explodir uma bomba, começou o desemberque
r03 do Electra PPVJN, da e exigiam 1,5 milhão de dos paS5ôgeiros e, 28 mi
Varig, por 1,5 milhão de cruzetros e 3 para quedas nUlOS depois, urr. drelogo O chamado "milagre
cruzetros, terminou com :e em troce da hberação dos entre o comendenre e e brasileiro" está seno» 11"_
morte do sequeslrador, no passageiros. lorre selava a liorte do vado ao campo também,
banheírodo aparelho, após sequeslrödor: 'na firme convicção de
7 horas e 27 minutos de COmeç(l!l� e nl ã o, um _ Quem permbnece na que a nossa força rural
medo por parle dos pas-' longo drálogo enlre a torre cabina? . precisa ser difinitiva
sBgeITos e mäis umá hora de comando do aeropc>rto _ Eu. o piloto Rebelo mf'ote integrada no Il�de tensão para todos os e o avião. Inicialmente, os e o mecanlco Pedrucci. sombroso ritmo de�en-
que se enconlravam no sequestradores (só mUirol _ Sômenle os Irês? volvim"otista em que
aeroporto de Congonhas, mais tarde é que soube marcha agura o BraHiI,
alé que, às 23 e 25, os que era um só) pediam o

-- Nós tlês e o seques· provocando, mesmo no
soldados que invadiram o drnheiro, e;n nOlds de ,50 lrador,

Exterior, os mais elogio,
aparelho Irocaram lIros e 100 cruzelro�, os para_ Só enlão soube·se que su� cnmentárinR,
Com o solirário sequestra quedas e mais o reabaste. haviö apenas um 'seques- Embora 'lsteja se pro.
dor, clmenro do aparelho, antes Irador. Pouco depOiS, a ce8�ando da formR mais
O Eleclra - que fazia de' solrar os reféns En Iripulação, pulanJo as ja uatural possiveI. a ver

a rota RIO Pôrto Alegre, quanlo ti governador man - nelas, fugia e o SOblá'lo r!ad" é que fi agricultura
Com escalas em �ão Paulo dava que o Banco do Es ,avenlUretl'O, sem' r e f é m brasileira, vem experi
e Florian'ópolis - le\'amara tado providenciasse o älgum, morria no tirOleio mentando progres.os sen

vôo. de Congonhas, às 14 di n h e I r o, a tôrr!' de Segundo às aUloridades, sivei's, 'E isso está ocor
e 30, mllS, 26 minulos de, comalldo faZia o �eques ele se suiCidou. sendo en rendo de maDeira tão
pors, já eslava de volta, tr!'ldo concordar em pri conlrado mario no banhei rápida que a nORsa 8gri
Com a infor,1ação de que meiro Irbertar os passager ro, cullura de b"je Dãu é

mais a cie três anol! 8trás.
E!!se progresso auima

dor, estimulado por umö

série de medidas, a co·

meçar pela do . crédito
agricola, pode' ser 8va

!iaáa, devidamente, pur
várius futores: cre�ce em

todo' o plli8 o consumo

de fertilizante, ao me-·

mo tempo que, n08 últi
ID(I� doze mese!', 11 ven·

<1a de t"stores regi�tr ..va
um aumento oe 620,'0
São acré8cimos sobre

acré8cimos, qu� levam à
conclu�ão clüra de que
estamos marcbando para
ter uma �ólida e moder
na agricultura, Para tan
to, vêm contribuindo
também, entusiaslÍcamen
te, 08 núcleos coloniais
do INCRA, em várias r .. ·

@liões do Brasil, produ
zin,lo já generos�mente
os mais diver!!os cereais
e lançando Be agora a

uma promissora cultura
1e caD'R de�açucar, na

Amazônia" onde lierá

N�ssa. Ag'rjcgMma
vai muito bem Avulta nesta tarefa do século, o trabelho de um

punhado de homens e suas méquínes Modernos ben
dctrentes vestidos azul que transporiam o progresso
no bojo des aeronaves. E com ele levam rernbém a

assislência social, médica, culrural, a Integração ler /

rllorial e sua manutençffo.

A fôrça Aérea Brasileira tem pego pesados Iri
butos no mlslér, mas antes desânimo, cresce 'o dese

jo de vencer 05 giganIes di! nalureLa na conquisla
lolal da região, "Catalinab" e "Bufalns" lião sauda
dos como figuras famllrares, benéflcds e mols, inlima·

menre hgadds à vida de Iodos qUilil10S trdvam a ba-
lalha da Amazônia, I

A êSles homens valenlel!l, por intermédio de
seus comandantes, Brigadeiro 'Camarão e coronéIS
RodopiaDO Barbalho e Vital Benlcio, a pillavra de

"avanle, vocês eSlão cumprindo a mi'ssão, aCima e

além do dever".

Vagas para o Posto de Saúde

para n ágap� manifestem
pes80ßlIIIAote ao dr [,',U
rival BOI ja, ri �eri trb bl
lho n8 manutençãO!la Terá. lugar, hoje, no Pa
ordem na, Comarca, mui· vilhão dos Esporles de
to destacado e oe frlln· São Bento do Sul, uma

ca colaboração com 08 bem, organizada Ginkanil
demllis Stltol'etl adminis- Estuddnlil, de que partici
trativos do Estadu ti do pd toda a ciddde, segundo
Município" Sobrevivem fOI informado à nossa re

bábitos em nosso meio ddção. Entre as ex gencias
que, no fundo, não alin- constêm fi presença de au

gem os "esquecidos", loridades de jaraguá do

mas o homen�geado, Sul, devendo apresentar,
pessôa . de bem que, ago. na oporlunidade, objetos
ra, passa 8. seutir que do folclore 10ca,1 e arfigos
f(li uma meiö horne na- tiplcos de fabrlcdçao jara.
gem e, rior cima, préb- guaense. Como não podia
bricado, sem o senso da deixar de ser, os jMa
expontaneidade que o guaenses convidados de

áLO deveria revB8tir. Ao verão compaJecer ao cer

dr. Lourival Borj�, 8S rame para presligiar a ju
n08S8S desculpas e os ventude estudiosa da 'Suis
votos de que !!eja b�m' sa Calarinense", M u i'l,o
sucedido na nova em sucesso IIOS organizadores
preit8da. da Ginkana da "Cidade

da Música".

Ginkana em

São Bento do Sul

O Deparlamenlo AUlônomo de Saúde PútJl'ca
de .:5anta Calarina eslá dIvulgando a eX'Slência,
nd Unidade Sanllária de Jara!!,uá do Sul de vagas
para Alendenle de Saúde Pública, Visiladora Sa·
nllária (ambos para o sexo feminino) e Auxiliar
de Saneflmenlo (sexo masculono)

Os inter{'ssados deverão procurar maiores
detalhes no Pôsto de. Sõúde de Jaraguá do Sul
com o dr. Paulo Jorge Wrens, pois que, uma vez

indicados, deverão submerer se a um :':U"SO (grd'
luito) de dois mêses, a partir do mês de Julho,

Os can'didalo.'l deverâo ler entre t8 a 25
anos e a escoldfl7-ação do 1.0 ciclo.

distribuido um total de
mil e oitocentas tone!!,
das 'de mUdas: parte dlis

quais já e�tá "m mãus

'lOS colonos.
Também o� colon08 do

núclt>o Hernardo Sayäo,
igqllimente do INCRA,
"stão vendendo seu .. pro,
nutos ao longo dR rodo

via Belém-Br8sllia, !ltili
zanl10 um Ônibus gigante,
transformado em merca

do do tipo auto serviço,
Ilt'melhante a outro que

promove a venra de gê
neros alimenticios entre

Marabá ,e AltlImira. na

TransamB zôoica ..
Tudo isso dá an obser,
vador a ppr�pectiva Di
tida de que os agriculto
res b"Rsil"irlls acreditam

que ch�gou 8ua hora oe

progredir, produziod,)
sempre mais e Olelbo,',
a p!utir de um cultivo
mllis racional da tf>rra,
fator decisivo para o nos,

so desenvolvimtJoto rural.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

M U D A S Aurea MülleD Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (Iomarca de Jaragué

. Fruttier.' e Ornament.', do Sul, Estado de Santa
. Catarina, Brasil.

Laranjeir-as, Peoegueíros, Faz Saber que comparece
Kakiseiros. Macieiras. Ja- ram no ca11ór1o exibindo os

b
.

bei
. documentos exigidos pela lei

ouoa eiras. ate. Roseiras afim de se habilitarem para
Dahlías, Oamêlías, (lom- casar-se:

feras, Palmeiras, eto., etc'lEdital n. 7836 de 24/5/72 Vende-se ou arrenda-se, Iocalizatía em

'PECAM CATÁLOGO Esmeralda Camacho e
privilegiado ponto comercial, n6 centro,

ILUSTRADO
Ursula Koroll \

Ele, braslleíro, solteiro, com espaçosa residência anexa.

auxiliar de escritório,lria-' r,'
,

tunt! de São Francisco Excepcional oportunidade para lemento
do Sul, domiciliado e re

.

bi d di
sidente a rua Rio Brau-

dinâmico, com am ição e progr I Ir.

<::::oc::><:><...�<:::.,,=:::> cn, nesta cidade, filho de Vende-se 'com ou sem o

imóve1r'F===�===============._=_===;;.//
Lu-tegérío Pedro Cama- _. I

S - O C I A I S cho e de Dionizia Feliz ,Ver e tratar: Avenida Getúlio Vargas, 35� �
berts Camacho.
Ela, brastleíra, solteira, JAR.AGUA DO SUL - se t

(.Dia 07 auxiliar de eserltó-ío, na
- Vva. sre. Maria Mas- tural de Jaraguá do Sul. iilllli-==a-==iiiíII...lllft'."Iiiii:==WiiAii==iIII·••I."Ii-�t=id===.SIii:=:iiiiiJI".

carenhgs, domiciliada e re .. tríent-
.

J

Dia 08
a rua Walter Mar quardt, guá do Sul. domiciliada

E d· t
I

H ti·
- o Dr. Irlneu Perers �����er��ad:�r�nh� :: �i.re�����te di��i��r�t�� mpreen' Imen O O e elro

em Curlube: Irmagard Bahr Koroll. de Pe d r o F u s s i e de I

ch;;
o er. Francis·eo fis- Edital'n 7.837 de 26/5/72

Wandll Gelsdorf Fussí.: Que Virá Dignificar J�raguá' do Sul
- Nelly Lutza Schmln; Mário Curt Vase l e Edital: 7.839 de 29/5/,72

. , JOSE CASHLHO PINlO
- ßemerdo Alpersreed. Alzira Ponticelli

Leonaldo Ivo Hort e I Sem querermos diminuir a unltdade e eré cerro

em lrepocuztnho; Ele, brasileiro, solteiro. Isolde Zils ponto a irnportâncta dos noesos eruers, Horets, lemos
- o sr. Wa! d e mí r o s ....rrartor, natural de Ja . . _ de convir que laraguá do Sul há muuo vem se res-

Loew!n. raguá do Sul, domicilia- Ele,. braeileiru, solteiro, sentíndo da folia de um estabelec'menlQ hoteleiro

do e residente a r u a
motnnsta, natural d.e.�a-I rneís condigno com o seu de�envolvlmenjo.

,'urt Vasel. nesta cidade, raguá do. Sul, domlClI�a Tanto esstm é. que firmas exstem em Jaraguá
filho de AI�erto Henri- d� e restdeute em ,JOIn·

que quando recebem personeltdenes importantes da

que Vasel e de Irma vílle, neste Estado, filho rndústrte e do comércio que öqu; vem rrerer �e neo

Hruschka Vase!. 1e Emanoel .A r O O I d O göcros que .envolvem suas ernprêses, procuram Inste

EtflH
brasileira,@o)teira,Hortl'oeJeoIGuetzma ler êsses vtsnenres em Hoiérs de Joinville e ßlume-

dom ,tiea, natural ne Ja
cher Hort. OéIU, que nêsre paruculer esrêo murro mers bem ser-

rag á do Sul, domicilia Ela, brasileira, aclteíra, vidos que a nossa Cidade. I

da e resldente em Alto industrtár!a, natural'; ot' E vai dd! a razão p09que CIS clesses empresa

Garibaldt, neste di�trito, Jaraguá do Sul, 'lIomici- riais e as cabeças pensanies ae laraguä vem se preo

filha 'de Querino Pooti· Iiada e re�idbote em Rio cupdndo seriameDie com a conslrução de um HOlel

celli e de TerpZ!I Weio. Cerro, neste distrito, filha que realmenle sälisfaçd a nossa condição de cidade

furter Ponticelli. de Leopoldo Zils ti .de ddianladêl. E a preocupação justifica-se plenamente,

Eaitwl n. 7838 de 29,5/72 Elisabeta Blu ..glllr Ziis. já pelos mOlivos acima aponlados. já po que, pelo
CeDienário de Jaraguá. a Iranscorrer em 1976. precisa

.ff( JI�(J �pfçht tl mos dito, or de p�lo menos um HOlel que. dignifIque
ÁI'd F' E para que chegue .0' co- .

I a US�J nheclmento de todos mandel laraguã do Sul.
Ele, brasileiro, solteiro, passar o presente edital que

lavrador. natural de Ja será publicado pela imprensa E foi pensando assim que resolveu se conslituir
e em cartório oade será umll Comissão de pessoas deslaclldas de nossa ci

roguá do Sul. domicilia afixado durante 16 dias. Se d d I d I
do e residente em Gari- alguém souber de algum Im-

a e para consu lar os sócios e acionislas o alua

baldi, npStll di�trito, fi- pedlmento acuse.o para 08 hajllra Tenis Clube. com vlslas a Iransformar dqu�la

Ih d H I !Ins legaiS Enlidade num Holel de calegoria gerido por uma socie·
o e e mulh Specht .AUa·EA M'üLLER 'GRUBBA d d O f I'

,

e de Helena S c h u I z Oficial
a II lInonima. pensamento I'dns ormou-se em rea I-

Specht. I
dade, pois no Slibado p. passado a Comis�ão em ref.. -

Dia 06 Situado 9 km. do centro EI b
rência, composld em principio' do Dr. Gerd E. BdU-

_ A sr·a. Ade'll'a Wolf de, CnrupA, na Estrada
a. fasileira, solteira. ----------- mer, Sr:!. Eggon da Silva. Vicente Donini e Eugênio

QsJ lar, natural de Jara·
Weiller; Nova Corupá à S.ão Bpn I da Silva. convidou e recebeu no hajjrél os represen-

_ a aril. Iris Modrock to. tt'ndo 10 a 12.000 m�. r;:1Õ)---<!l���
faDies da imprensa escrila e falado p.ara comunicar

Menegolli; .

altitude cerca 800 mptros essa felIZ e imporlanle nOllcia, que é a da Iransfor-

- Vva. 5ra Erna Kreulz- própria para construção

r
fll\ro' JLlill n° 7L �-p> ('I tf1IlUl7L ct]l mação do Irajarll em HOlel de pmneira calegoria e

feld em Jélraguazinho; de casa de veraneio. JljJ W� U) 1111 (QL como uma sociedade anonimB, relevando nOlar que

- o menlDo João Clau. Informações com o Sr.
-�---------- Il idéia. demandou consuJras. lempo e cerlas dlfilcul

dio 'Braga Junior, em Fio· Kurt HiIlbrecht, Caixa 1 ADVOGADO nos fôros de dades, vislo que olguns dos sócios 1I;:lonisla$ resi-

rianópolis. Poetai, 7 Corupá.
dem fora de laraguá e até no exlerior. Na ocasião a

RAo Pllulo - Guan&bara - Estado do Rio d e Comissão eXIbiu a imprenea dOiS projtlOS conSlan-

Janeiro - BrasUia. do de amphação e Iransformação do Itójara em Ho-

Certificado -Extra'VI-ado Processamentos perante quaisquer �!, tel, cada um comporlimdo 30 aparlamenlos I..ompletos
nil,térios, Autarquias e Repartições Públicas e duas a flês sujles, parque de eSlélcionamenlú e

Eu. JO 11: LEOPOLDO GERENT, c��adt). resi- em geral.
.

garagem lIuficienlemenle amplos para abrigar nume-

dente na Bstrada JllrllguA-E�qullrdo, Município de E sc r it Ó r i o C e D Ir a I. rosos automóveis. Ambos 01'1 projetos são bOOltos,

Jaraguá do Sul, nllste estado, vllnho para OI< devi funcionais e conlam com lôdas as exigênCIas Ine-

'dos fins declarar que foi extra.viado o Certificado
Avenida Fl'anklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 tenles aos bons HOleis, mdl! um há que desp?,loU maior

da Kombi Volk!!wageo, c'lp'lcidßde 9 pessoa!! Mo (Fone: 52-1894) alenção por conla! com Bmplo itjdrd'nämeilIO' dd

tor N. DA 98560 - i..:hassis N. B 185348 - Placll Z C - 39 áred e dlé com jardim de inverno, ddndo ao élmbier.·

N. JS 0625.
.

. �iO de Janeiro

�
I� não só mais alegria como também um maior

. WGA-Jaraguá do Sul, 27 de maio de 1972 Estado da GUAINABARA aconchêgo com a beleza dds flores e da nalureza.

José Leopoldo' Gerent �
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�� Como bem podemos concluir, já foram dados
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·:g�.·:.f CampanhaCi�� Educaéão ,�� :�:��i;�::nä���S��:�g��a;i:� ���:�I������I�\�se;:
�ocarregada do nóvel empreendimento, lemos· ::erti'Zd

O hasteamento dd de que o mesmo chegará a bom lê mo.

g
Bandeiröl e o canlo

�� o r M o ac I' r' Canfe r �i ��r����������a� �!� �:u�f�g::�a��S�;eq:�:;��:,�������:a��r:{i�;�::â:�::
•

• por semanll, em Iodos
:

.

: os eslabe"�clmentos I?mpreendimento que 'virá d!gn fIcar Ijlraguá do Sul

f::.i .'
.

i:.;J de qUdlquer grãu de
.-

.. --::

f g
ensino. públicos ou

h g ,_p_arlt_CUla_res_.__ Pinturas Jaraguã Ltda.

I Consultas no Hospital "São José" !
II tôdas têrças e quintas-féiras pela II

I manhã das 7.30 às 12 horas. r
.......;,= = , ;:., , : J

,

� �� ft,� � � •
__

fundação: flrlu, Muller - 1�1�

Emprêsa Jornalistlca
"Correio do Povo" Uda.

- 1972-
- Diretor

Eugê"lo V� Schmöckel

EXCEPCIONAL .. j
OPORTUNIDADE

..

·

l'
Tipografia - Papelaria - Livraria

Aniversários I

Fazem anos hoje
- O sr Luiz Carlos

Rubini;
- a Jovem Rosé Mary

Lange;
- o sr. Aliberlo Ewald;
- Eduardo Moreira, em

ltapocuzínho;
.

- a sra. Ingeruth Milho
ke ßereno.

- O sr, Osmar Oscar
Nagel;

- Iracema Meier;
- Leopoldo Melheiro

Junior;
- Inveldo Lernke em

Rio da Luz; .

- o sr Antonio Fortu
nalo Angelo;
.- a sra. Maria, esposa

do Sr. Giardini Lenz';
- Marta Satle';
- a sra. Alice, esposa

-do sr. ,Ev.<!rislo Monlei.fo;
- Vva. sra. Alice Pi-

colli.

Fazem anos amanhã

Vende-se
Terreno

D1:a 09
- Arlete, filha do Sr.

Daniel Harrrann em Blume
nau;

- a sra. Hilda Ptazere
Karen em Curtnbe;
- a sre, Walrraud Harbs

Zemke;
- o sr. Amandio Klein.

Dia 05
- A s�a. parla Haake

Mayer;
- o Sr. Iná.:io Toma

selli;
- o sr: Mário Rau;
- Marill L e o c á r d i a

Schmill;
- a sra. DiJva lanke;
- ii sra. Lili Harnach

Barlz;
- a sr... O o I o r e s

Schmilz TilOko.

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de L�lras, Painéis,
Faixas e Placas

Mudou !!cl para a

Rua Jorge Czerniewicz. 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SABADO - 0.3 06 72 .

,PÁ,OLN,A 3

PODER HJ'DICIARIO

Juiz de Direito da Comarca de Jaraguä do, Sul

Podaria N.o 01/7.2
Herr LRlligbart und die Ingeruth,
Die standen Beide sich sehr gut.
Im Hause herschte Harmonie .

Und drauasen lief ateiS; faltes Vieh,
Und allea halt. sehr .ieJ Art, .

O Doutor Alcides doe SantoB Aguiar, Juiz de Menores da Comarca de Jaraguá.do Sul, no Am meisten doch sein Backenbart.

use de SU88 atribuições I"g�is e

. Er brauchte selten mal'ne Schere
Gereichte ihm zor einer Hirde.
Verlieh ihm rechte Hann8swúrde,
Doch hõret Laut, blos nicltt gelRcht,
Was ihm sein Bart mal eingebracht.
Herr ·LaDgbart ging auch öfter 80S,

IT. CoiJ'siderando, que' todos devem contribuir para 8 elevação do nivel moral de uma so- Und kam mitunter apät nach HaU8.

ciedade ou do Estado e' não concorrer para o seu rebaixamento, .
Und kam er Ruch mal stollpernd an

Die Fr8u sprach stets ihn freundlioh an.

Er a88S mal in der Wirts tub drinnen
Und goss so manchen Schnappa nach lauen
Ihm war schon alles einerlei,

aplicada 8 pena de fechamento do estabelecimento Und gos8 schon manchen Schlock .orbei.

por prazo não exced ..nte a seis meses, de contor- Am Nebentisoh aass noch'ne Klicke,

midade com o art. 128, § 7 o do Cód. de Menores; Die hattens scheinbar auch sehr dicke.
, Ein Bchnösel gehl an Langbart ran

10., Consideram-se responsäveísalém dos pro- Und steckt sich eipe Zigarre an,
prietários dos estabeleclmentos, empresários, díre- Nun gab es einen grossen Tumuli
tores, vendedores ou distribuidores de entradas e Und Langbart schrie, du Hund hast Schuld
porteiros, os pais dos menores que infringirem a Und alles schrie und brüllte sehr.
presente ..portluia, aplíeando-ee-Ihes aI' penas pr.. Die Feuerwehr, die Feuer wehr
vistas especificadamente no Código de Menores; Der Wirt der schrie. pardou, pardon,

11. Também incorrem nas penalidades pre- Und eill schnell ans Tefslon.
i

vistas no art. 247. I e II, do CÓd, Penal - o pai, Die Feuet w-hr die tat schon schlafen,
a mãe ou o tutor que permitir aos menores de Im Nu aber S�8R sie auf'n Wagen
18 anos, sujeitos a seu poder ou confiados à sua Sirenen heulten durch die St'Bs ..en

guarda ou vigilância, trequentarem espetáculos Und Langbart kämpf tA ohne Mahssen

capazes dt> perverte-los ou .de ofender Ihes o pu Sein Bart der war schon fast 'fel kohlt
dor. ou participarem de representações de igual Als die Wehr kam Bng.johlt.
natureza. e mendigarem para excitar a comíse- Jetzt stand die Feuer wehr bareit

ração pública; Es war auch allerhöherer Z�it

12 Ficam advertidos, 'ainda, os donos de ba- Vlsl Wasfler schoss 8US den Schläuohen hart,
res que servir bebidas alcoólicas a menores de In Langbarts fast .el kohlrau Bart,

18 anos importa em infração à Lei das Contra- Wie der Brans dann war gelöscht,
veuções Penais (art, 63) - punida com p'isão Ist die Wehr gleich »bgedesoht.
simples, de dois a doze meses; Als er vom Wlrlschaftshans ging hinwsch

13, Finalmente, também incorre em crime, Da hatte er noch mal viel Pech.

punidd' com uma quatro anos de prisão _ aquele Er kam zu Hause an mit schüchtern.

que corromper ou facilitar a corrupção de pessoa E" war ja jelzt vollsrändig nüchtern

menor de 18 anos (Lei n.O 2252, 1 7-54); Uod kloppfle IIn did Haustür schnell

14. Nus bailes de sociedades legalmente CODS
Die Frau die war auch gleich zur Ste ll.

tituídas, frequentadas pelos sócios e respectivas
Uod sprang gleich weck wie nicht geheuer.

Iamíltas, s�rá permitido o ingresso de meuores
Dann schren síe auf so laut sie kann,
DHnn vor ihr sland ein fremder Mann.

com' mais de 14 anos de idade. desde que acom
Mein Monn ist nicht zu Haus,

panhados de seus pais ou responsáveis legais; Also sofort hier hinaus
15, Fica proibido, ainda, a permanencia de Ach, IógerlHh, mein's nicht so hart,

menores de 14 8nos. d6sacompanhados de seus Mir fehlt doch heute nur mein Bart.
pais ou respon�áveis, nas rU8s, praças, ou em loh bin es doch in Fleisch UlJd Blut,
outro lugar público, depois das 20. horas, resssl Ach. Ingeruth sei wieder gut.
vados os ca!!os expressamente autorizados pelo Wenn du nicht gphsl sofort mein Lieber,
Juizado de Menores; Kriegst noch eio Küb"1 Was�er über.

16 Na forms .d? �rt. 170 da Cód, de Menores Ach. Ingeruth, blass bloss nichl mehr,
as autoridades pOIIClSIS prestarão a este Juizo e Mein Bart der brennt doch garnioht mehr.
aos lJomissárioli de Menores; a colaboração que Ich wtl,'d dich helfen frecher Wicht,

'

se fizer necessária;
:>
Und schon lälifls wasser vom Gilsichl.

17. Ficam ravogadas todas as di�posiçõe8 Er stallperl über die Trepp hinwech,

que cuntrariart'm ·a presente .portaria, que é ex Und S8gt sich: Mensch hast du bioss Pech,

pressamente ditada pelo Código de Menores. Uod war er jetzt auch schwarz ond blau,
SchaUI er doch slolz auf seine Frau.

Para conhecimento de todos os interessados determino que a presenle portaria seja' afixada Der Bart ist futsch. am Kopf "in Loch,
I Ne'lappfere FrHu !lie hab ich doch.

no lugar de costume, após devidamente registradH. Sie ist das Beste was ich hab.
Giebt sich mH keinen Andem H b
Lass dEtDl BOI t nicht seinen Willen
Damit es DIr nicht g.ht wie mir
Und Du musst das F"uer stillen. (EMiI)

n========-·==========i··,(as) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Menorel'

"l' Escritório Jurídico. Cuntábil· ','l·

�--c���"-"'<!I���"-,,,<!���-"(B����i Il','l
'

I'I'T ' l Max Roberto Bornholdt

J li Luiz Henrique da Silveira II

J i II A DV OGADOS II
i II II
i II KlIlJ)«l) IIJ)(ThMKNG«l)§ VAlRG!§ ',li
i II -Contador J
! II II

Somos'especializados no ramo e ·lhes apresentaremos um ser- � II IPI II
viQo realmente perfeito. , II Registro de Firmas II

Oferecem09 também serviQos de confecQão . pintura é desenhos � II Escritas Fiscais Imp. Renda II

� em' PLACAS e PAINÉIS.. .

( II Contabilidade ICM It

. J' "FAZEMOS O QUE REALMENTE SABEMOS ,FAZER" � II Defesas Fiscais INPS I'! II FGTS t
Procure·nos � II I'

J Rua Jorge Czerniewicz, 397 -' Fone: 2056 i II li
(3) (no IIntigo campo do Baependi) i II Av. Mal. Deodoro, 210, II

������������������������� y===========.=========--v

I. Oonsíderendó, que compete ao Juiz de M_enores proteger 8�as8istir o� menoees;;evitando

que .os mesmos ve·i\halÍl a' ficar moral é materialmente em perigo;
.

CUMPRA SE, extraindo'le cópia da present6 em tantas vias quantas forem necessárias, a

fim de serem remetidas ao Exmo. Sr, Des. Corregedor Geral da Justiça, bem como às Delegacias de

PoUcia dOI! Municipios de Jaraguá do Sul e Corupá, e afixadas nos locais apropriaoos,

Jar�guá do Sul, 8 de maio de 1972

ServiQos de consêrtos de lataria e pinturas' de veículos leves e

pesados não podem ser entregues nas mãos de qualquer um.

Entregue·os em nossas mãos, efetuamo!! êste trabalho delicado,
com esmero e carinho.

Resolve
1, Não é permifido a menores de ,18 anos o

ingresso em .salões de "snooker" ou bilhar, bares
ooturnos e balles públicos (art. 130. do GÓd. de
Menore ..);·

2. t proíbida 8 entrada de menores de cinco
anos de idade em locais onde se realizem espe
táculos públicos. cinemas, teatros, circos, etc;

3, t expressamente vedado aos menores de
14 anos o acesso a espetáculos que terminem

depois das 20. horas, ainda que acompanhados de

seus reaponsáveís legais. bem .como a sua perma
nência em qualquer dependência de cióemas,
teatros ou circo;

4. As empresas clnematográüeas e os pro
prietários de cinemas poderão organizar para
menores de 5 a 14 !;lnos sessões diurnas, aos do

miogos e días feri!l.do, nos quaís sejim exibidas

películas instrutivas ou recreativas. devidamente

aprovadas pela autoridade competente;
5, t proibido o Ingresso de escolares durante

o período de aulas, quer diurno ou' noturno, uni
formizados ou não, nos locais acima menolonados;

6. As empresas acima aludidas são obrigadas
a afixar, em lugar perfeitamente visível ao público,
as restrições des filmes ou das peças teatrais ou

clrcenses relativas a menores. para os devidos
fios equivalem-se as expressões "proibidos" ou

"impróprios"; -,

7 É absolutamente proibida. nas sessões ci

nematográficas I'm que é permitida a presença
de menores, li prol�ção áe "t'sille·rs'· de filmes

proibidos ou considerados impróprios para meno

res, assim como a fixação de cart�zel' referente!!
aos mencionados filme!!;

8, Os menores de 18 anos de idade que forem
encontrados, em platéinll de cinemas, teatros ou

circos, promovendo algazarra ou em atitude aten·

tatória aos bons cOEtumes, serão apresentados em

Juizo, cientificando-se, do ocorrido, OB pais ou

responsáveis;
I

-

9. Quaisquer iofrações ao acima determinado
Berão punidas com a multa por menor Hdmitido,
aplicando-se cumulativamente as multas conforme
o número dele�, e o dobro na reÍncidênciH; em

caso de reincioêocia, além dellsas penas, será

Den langbart's S:chicksal

determinar:
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320O ÂlD1[ver§;árno �al Mretahúrgnca
lErWnlD1@ MrClD1cgottn lt�ao

No "<lia iH de Maio deste ano, ii

Merelürgtce Erwíno Menegolli LIda .

completou 112' anos de extsrêncta.
Neste ocasião não se poderia deixar
de fazer um retrospecto sobre oe

.
anos passados da firma e sua evo

lução para a pulenie índústrte aluai ..
evolução ecenruede' mormente nos
úlrimos anos

A Merelúrgtce Erwtno Menegouí
Lida. resulta da tnícierlva do Sr.
Erwíno Menegotn, filho de trntgrenre
íreheno e nerurel de leregué do Sul
e que ..m 31 de Maio de 1940 iniciou
as atividades de uma modeste ofici
na. Dê> ferraria e dos consertos em

geral, graças à dedicação, trebelho
e vonlade de vencer do seu fundador,
anos rnais tarde a pequena Irrrne já
fabricava cerrocer.as para caminhões,
secadores de arroz, méquroas pera
serrarias etc

.,

Hoje, a Meretúrgtce Erwino Me
negolli LIda é uma sociedade por
cota�, Iodas dö família Menegolli.
com ,um c1Ípilal reglsrrado de Cr$
t.30lJ 000,00 que proporciona emprego
a cerca de i3U pessoas; com uma
área .;onslrulda de cerca 1 500melros
quadrados, fabrica de grandes gal
pões arejados, bem iluminados e

)Impos, operáriOS espeCializados e(mdquinárto moderno.
A sua produção abrange hoie um

programa especifico de maquinas e

prensas e seus respectIvos acessó
rios, para a fdbricação de' lubos de
cimenlo dos mais variados tipos e

lamanhos, como seja,
Prensa MENEGOTTI para fabri·

car lubos de cimento, desde 0,15 m
alé 0,60 m de diametro e !ué 1,50 m

de com�rimenlo;
Vibradores par. II fabricação de

tubos de cimento;
Máquina Vibratória para fabricar

lubos porosos;
Beloneiras bàsculdnles, com ca

paCidade de 25'0 - 550 e 500 lilros;
Mesa vibralória para fabricação

de meio fios, re lOS e curvos e para
Itljolas'

' -

Pre'nsa VRF 1500, para tubos de
cimenlo de· 060 m alé 1,50 m 'de
diametro e para 1,00 m até 1,50 m

de comprimento (sob licença da
PFEIFF�R ETTLINGEN, Alemanha)
alem de,

Secadores para arroz ;(para ma·

lequizar);
Postes de aço para iluminação,

torres, guinchos, elc ..

Fora da prensa VRF 1500. Iodas
as ourral> máquinas foram idealiza·
das. projeladas e conslruidils sob a

orientação do Sr. Erwino Menegolli.
Todas as suas peças são fabricadas
na propria Melalú'gica, de�de a sua

p o V O�uma�{)l�

fundição alé o úlrimo retoque o que
. garanre a sua homogeneidade e bom
tunctonernemo. Pela sua finalidade
de rrebelho, são construldus com
grande robustez pare suportarem rre
balho contínuo e pesado

Experimenta a Metalúrgica Erwi
no Menegoni LIda. ba anes uma

expressiva fase de desenvolvrmeu-
10, atingindo atualmente um grau
de industrta lizaçâo muito acentuado.
tendo insralado em 1963 uma p.,
tente unidade d� fundição, ou seja
um torno "Ou hillot", para poder
atenrte-' a sempre crescente dsman
da d« peças fundidas paru a sua

p-op- ia f b tenção. Firma individual
a lé 1965, l)a880U à condição de
.Lid». em Novembro daquele ano,

seudo �ua rlirptOfla inlPgrad� pe lns
senhores: E wino Menegolll (Geren
te industr·ial). Wa lnamar Roch, (,J -

rput� de p' adoção) ti Sigolf Schüu
k .. (GersnIe comei cia)), sfndo !>iuda
cotIstas e procuradoras as senboras
Thareqita Mpn' g'Hti Roch� p Cac'l
da MenegoUi SchünkA, fllhas do
fundador e p�pl)";oS dos g�rent"s
de proaução EI comelcial. Cabe a

sua equipe bem �ntrosada o cresci
menlo da .Met"lu' gi ca E, w'oo Me'
negoui LIda, à q oal imp:ime uma

dinção segu, a
A prollução da emprêsa ofere

ce c.ifras sempre crescentes. gra
ças à bôa aceitação das suas má·
quinas e pronuto!! na mercado que
se estende de�ntl li fronteira cou{
a Argentina até Manaus Para isso
cnDcorre um g"up" de eficiênttls
representantes, localizadoA no Re
cife, em São Paulo, Curitiba, Belo
Horizo'bte e no Rio de Janeiro,
além de ativos vendedores nos de
maiM estados do pala.

Um destaque e�pe(lial merece
a dedicação Ita firma aos seus

empregados que �ã() trat!.dOB c<>mo
se pertencessem Iodos à famllia
MeneglJtti. Os dias de mllis desta
que do ann,' como Nahd e lode
Maio, são festejados na maior har
monia entre o .. dirigentes da firo
ma e todos 08 coillborartores, do
mais graduado ao mais bu-milde e

paris 08 quais a firma di!!pensa
sempre grande atenção e cuidado.
Em breve será inaugurado o cam

po de esportes da Sociedade Re
cre"tiva Menegotti, em terreno ce
dido pelo senhor Erwino Mpnt'g .. t
ti, construido com o máximo cui·
dado EI el'mero, auxiliando quasi to
dos os nperários nu Bua c"ntecção.
O campo apresenta canchal! para
futt'bol, futt>bol de salão, vnlleiboi
e oa.quete, além de uma. cantina,
banheiros e sl!DltárifJs.

O serviço desinteresssdo, que preg8mo� e

realizamos, deve oonstüuír. para Iodos nós, L-oP8,
um justificado motivo de satisfação ínt�m8, poi�,
em nOBS88 tarefas diárias, "noontraMos dispouibili

Conrrererem casamento dade e vontade de sermos út'is aos outros na rea
os jovens Ivone RisIOW,

llização
plena dos nossos objetivos oonsubstanele-

récnice em conreb.lrdede, dos no espírito e na 1.lra do nosso Código da
filha do sr. Haroldo Ris Ética. ,

I iow, do comé-cio e verea- Todavia, em qualquer instituição humana -

dor à Câmara Municipal pelo simples fato ns ser humana - encontramos,
de Jaraguá do Sul e Da. em maior ou m=nor intensidade, talhas e deficiên-
Olga Jansen Ristow e Ja cias; falhas e defrciências que provam O quanto de
sé Waller de Carvalho. pl eeaução devemos ler para não nos d .. ixar arraR

esstsreme de vendas \da. tar pela avalanche de desmandos que uma vonta
firma Mirtil!o T r e m bin i de cambaleante ou uma lidera-nça nt>gativa podem
S.A., de Curitiba, folho do provocar.

• .

casal Moacir (Lourdes) de Vale pois lembrar aqui que a observãneta me

Cervelho. O ooivado deu tioulosa dos preceitos que nos regem é dI! suma
se no dia 20 de maio úln- ir" por tâucla para que aleaneemcs os objativos es

rno, ocasião em que o pai pecíficos df'termiLlados por Lions In.arnactcnal
da Ivone, sr, Haroldo Ris que nos impõe uma regra de nonduta capaz de se

iow, recebia os sócios do coutr a por éficient ..mente conu a II inscom
â nciu hu

C: A Beependt, na sua m ana Que nos torna tão yolúveis e Ião vuluerâveis
despedida como Rei do em nossa von lade.
Bolão daquela SOCiedade A fldéhdãde aos princípios que nos regem de
e, ne mesma ocesiäo, seus V9 brotar aspontânea de nossa própria natureza
Irmãos Lincoln e Luiz Cer. humana que se, por VI'ZeR. 'vive pnf"rma B oprimi
los, eram proclamados os da, n-m por isso deve deix"r de demostrar sua

pr ínctpes do bolão <Ja meso eficãcia
I

na luta cootra tudo quanto nos deprime
ma sociedade. Depots de ou aniquila e qua i,mais nos deva abalar ou der
aproveitar as alegrias do rotar, quer por palavr as, quer por atos, quer por
b"ile no Clube Alié"co fa 1'08_
Baependi, seguiram com a S3bemos que aB dificuldadps foram criad�R
Bandinha da Aurora para para serem vencidas e, por isso mes�o,. não no� é
a aI' azivel reSidência do lícito abandonae a lula diantll do prImeIro trop�ço
sr. Haroldo Ristow,. onde ou da primeira contrariildadp. atirando aR armas

deram prosseguimenlo aos às urtigas, nunJa demonstração iodubitável ·senão
feslejos aié as prImeiras de vuloera bilidade, ao mlloos de incol.-t.âllcia.
horas do domingo do Di- Para ap int'.lrar a nossa 'vont�d� ua lula do
vino Esplrito /Saolo. Aos dia·a·dia saibamos respeitar os ditames da COnsCI
dislIn 0& noivos e,respec- êr.lCia que nos aponta o dever, convictos de que 8

livos pais. aqui vão os viol�ção das regras do oomportamento humauo fa
cumprimentOS do "Correio ce 80 cumprimeolo de nos<as obdg8ções é anoma·

'

do l>ovo'''lamenlándo Ião lia tão perigosa pllr!! o espírilo leooÍstico. no nOI
somente não pudessemDs so caso. como o aneurisma o é para a saú,te, nll

eSlar presenles. para reg's g"n�rclrdade dos casos patológicos.
Irar com delalhes a alegria Qo"lquer irregularidade no cumpdmanto .dos
e o contenlamenlo dtl fa OOS"OS dpveres leonÍsticos, se não p '�iodica pelo
mflia unida que só a fa- menos comproUlPte o resultado do. ideais a que
mllia Rislow sabe ser em nos propusemos. Qualquer d,,�cl'1mprim9nto do. de'
nOlisa cldode. ver, se não avilla o CL, pode, no eDt"nto. prIvar

o Clube daquela coesão e daquele espÍI ito de uni
dade. depaup�rllndo os frulos de uma semeadura
que, no I'xercÍcio do serviço d ..sioteressado, sempre
se presume promissora de fana mes"!!.

OCLL, instrumentos hnmaoos afln ,.dos à .io
f(,niR do trabalho, somos e f" mamo� uma orques
t: a a quem eSlá coofiada a execução de um hino
nA eX"IIOção ao bAm servir. Cad" qual ocupa' um

lugar, px>cuta um in.trumento, exerce um!! função,
cumprindo suas obrigações, lO o faz pm silêncio,
com di�crlção. por idealismo e de olhos voltados
p�ra a platéia de um palco, o palco da vida, que
"bre seu pano de boca não para dar aplal1sG8,
mas para testemunhar o recouh cimento do dever
cumprido.

ro�--;:::;:,
r II A.DVOGA.DÖ II i
r EB"rlLólIO ao lado da Prefeitura

.
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Lieber Freund Emil

IN O I V A D O

I

Plano da Fiat
inclui carros
É passivei que a Fiai,

da Ilolia, venha a produzir
carros de' passeiO no Brasil,
numa fab,ica que podera
ser conslruida' nos imedia
ções da refinaria Gabriel
Passos, em Bdo HOllzonle.
ESludos nesse sen lido �s
tão sendo feilos por uma

mlslião da empresa -

chefiada por seu vice dire
tor geral, Vlncenzo Buffa
- que eslá atualmente na

capital m'neira.

Antipoluição não para
o progresso

NAS C, I M E N TOS
"Desenvolvimento eco

nômico e social e proteção
ao ml!io ambiente não são

incolf1pativels". ESle será
o ponto principal da tese' Wenn auch der 21. Mai

.

que C!) Brasil defenderá a Mit seiner Feier isl vorbei
16 de iunho em Eslocol So sollsl Du von mir allen Knaben
mo, duranie' a ConferênCia Demnoch die Glückwünsche haben
das Nações Unidas para
o Meio Ambiente; segundo
IOformou em entrevista
coletiva, o minislrü CosIa
Cavillcanli, que presidirá
a delegação brasileira. A

pOSIção do Brasil -:- se

gU0l1o o miniSlro - podera
"er resumidtl nesla frase:
"lãOl'xpOrlamos poluição".

Daolelle Marli Espezlm -

No dia 20 de maio úl
timo. no Hospital São
José, nesta cidade nasci
a a primngenita do des
tinto casal Alcivandro
(Maria Salete) Espezim
Os felizes p8pais esco
lheram o bonito nome de
Danielle Mariá' p,.ra a

mllnina quP é'o o' gulhn
(jo'''!lVÓ� Hen"iqllP (Nilzli)
Küster e ClécÍl. (Zenaide)
Espezim O batizado já
se vlll'ificou, sendo pa
drinho8 Oll tio� Tânia
Espezim -6 Tacblo Küster.

Este semanArio IIpresen
ta cumprimenloP.

Marle Sousa Júnlor
o aia 27 ele mNi.o de

1972, marcI'u para o ca
Iólal dr. Mario (Jandirll)
Souza, momento de ale
gria ao receberem de
�urpresa a viFit8 da ce

gOlJha. No Ho@pital Sãn
J08é, Da Jandira dbll à
luz o llriml'iro varão da

----_,.---------------: hmiIia, enchl'IJ(10 de alt'-
gl in e contentamento a�

irmãzinhas Vivian Mary.
Debbie MAra e Anjie M"
ri. A notícia, como uão
podia deixar de ser cor
reu cderemente, CClnla

giando em IIlegria todll!'
quantos se relacionam
com 8 familia SOUZ>1. Na
pia b"t1smal já ficou de·
cidido: o menino deverá
recllber e nome do pai
- Mario Sousa Júnior 08 cumprimentos desla
Ao JUOiCR e äOil papais, fulha.

Erst durch Eugens Zeilung ward mir bekannt
Dass Dem 70ster ging durchs Land
Konnl am Feste .ntchl deshdlb schämen?
Komme nicht allein zu späl
Wie Ihr es tln der Zellung seht
Anles tarde, do que nunca. dies�r Salz
H 1ft mir wieder lIuf den Plalz.

Dein Leben lang war Dir daran gelegen
Drum vor Allem: Golles Segen
Tal Er gnjidig Dich bis heule führen

...

Soll auch künflig Dich kein Leid berunren

Des Allers Last und sonstige Beschwerden
Sollen Dich nichl treffen hier auf Erden
Bleib- uns erhalten noch recht lange Zeit
Bis GOII Dich ruft zur Ewigkeit
Ich wünsche mil noch 'diese grasse Freude
Dass wir zusammen sizlen können Belde
Lieber Emil bleibe ihm 'bis daihin gut
Dem fernen' frrzund aus Corupá. ,Hellmurh.

Declaração à Praça
Pela presenle a Sociedade Esporliva Cur

zeiro do Sul vem de declarar que o sr. João
Belencourt dos Santos, ,não é o butor do rou·

bo na sociedade.

Itllpocuzinho Jaraguá do Sul, 2 de Junho de. 1 972
Alvino Rosa, Presidente

VENDE-SE
Uma biciclela escolar,

marca Prosdócimo, raios
Inoxidáveis. em perfeilo
-esrado.· .-

Tralar nesta Redação.

�-----------------,-----------
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