
FestiDaI de lncuqurceéc da Praca de Esportes
da 50G-ied'ade Recrectluc

dias 14, 15 e 16 de julho, próximo
Presliqie com o seu comparecimenlo

CORREIO DO POVOI
,

mEßEGOTTI

Fundação:
J.rtur ltUlIer ?

Diretor:
Eugênio Vitor Sçhmöçkel

Impresso na:

Sociedade Gráfica "velida Lida.

JARAGUA DO SUL

_________,_O_r_q-"-ã_o__d_e__m_aJOf" penetre.cäo no interior do nordeste catarinense

Ano LIV JARAGuA DO SUL (Santll (;atarina-) Sábado. 8 de Julho de 1972 N.O 2691
Fundado em 1876

Emancipado em 198'

Novo ,Minislro 'da Saúde Rotc;tIY Madeiras que valem ouro!
assumiu fazendo crílicas ecmonP,sOeslshao _

À época do Brasil Oolônia, segunde váriol
historiadores, Portugal fartou se de carrrgar navio.

BRASíLIA (AJB) - O

I quinze minutos,
dos quaís mente uma ação norma Dia 4 do correnre o

e navios de nOS81!oS melhores madeíras, pars, na

novo Ministro da Saúde doze foram dedicados à tíva, assinalou ele que C J 'd '" I península, destiná las 80S maís diverRoA fins E. lá
R, . de aregua o our, .

•ssumiu O cargo com um leitura do seu dtscurso pouco lldi!lnta,rá trs çs r em reunräo fesllv1' ernpos- estão, a�é hoje, em m�vel�, po�tais, etc" li atestar
discurso de critica à falta'Antes de Ie, lo, o novo normas se slguus e8t8110s1 sou os novos �embros a veraCl�ade das crôaíeas btstörtees.
de coordenação de es Ministro pediu permissão de grandes regtões fl!!io d C Ih D 1
forçoso à duplicidade e ao Presidente Médici A gráficas como o, Norte, o

o seu O�$� ° rreror, Depois, o saque às madeiras nobres do Brasil
p a r a l EI li 8 m o com que permtssão Ioí dada com N o r d e 8 t e fi o Ceotro- �b b1' preedenc,ad do fsr continuou As quetmadas, as derrubadas lndíserí-
atuam maia de dez orga- um gesto de cabeca. Oeste do País não apre- Aor erd,od mimen oer er.

minadas foram levando, aos poucos, 8 preeíosaY urori a es OC.. IS e ro- .

f I hnísmos estatais em ma- O novo Ministro lem sentem condições para ' ,

d '" B I d 1'68erva. E o que é pior: para azar en a, na

é· d ú d b bé
renenos e,_" en o o ..

d ,t na e S8 de, des e orou, tam m, com base executar tais n o rmas Sul, [olnvtlle, [oinvtlle Sul, mSIO,rIS as vezes.

Ministério em sí mesmo em estatística recente, Gueremtnrn' e R,o Negtaté entidades como SESC que a8 verbas dísnoníveís Afirmou que se impõe nho. presligillram o econ
e SESI, além dal' secre por to-tes as fontes que 'COPI ufkencia disciplinar recímenro. falando ne oca
tartes de s a Ú d e nos ele citava totalizam maíe a' aplicação racional dos sião os representantes dos
Estados,

.

de 7 bilhões de Cruzeiros recursos dos diferentes
. clubes vtsuenres, o repreO ato de posse do Sr. Embora entendendo que

I
órgãos públicos fi pri va senrenre do Lions, o' ex

Mach'ldf! Lemos, no Pa- ao Mini�tério d,ft. Saúde dos no campo da / sliúde Governador ElZon ôchulz
lácio do Planalto, durou deve c a b e r precípua pública.' e o Rev. Pe. Elerner Scheid'\,

, ,� - ,_t:' _�"";-........,-,...:............... Os -companheiros' Guen

Grêmio da Juventúde 'em campanha �����r;:i;h��i�i:�c:b:��
rrtch deverão dar aquela

O Grêmio da juventude rerorta. Corno : emre es 1 medida Que o dia das elel- mão ao prestdenre, p'ara
de Jaraguá do Sul deverá maiores, os Jovens desen ções se IIproximar. O Im' rea"zilr um 1"no rOlárlO de

Felizmente, agora, a FAO, organismn das Na
mudar de direção no pró volvem campahas eleito, portanle do 1I10vi,menlo é grandes realizaçõ�s. Cum, ções Unidas para Agricultura e' Alimentação, fez
ximo mês de Agosto. Pa- rais, pralicllndo com ii Que a juvenlude se cons primeiifos aos rOldrranos

um estudo, a pedido do Governo brasileiro,' em
ri! tjnto a juvenlude está sua entidade o primeiro cienlize ela 'necessidade de e seu novo Conselho Di-

termal! de qualidade, Bob re as r8SflrVaS de madeira
se arregimentando, for jogo democrático de reno escolher bem o fUIuro cor relor,

() existl'ntes, 80, longo de toda a Transamazônica,mando diversas chapas e vação de quadros admi. po diretivo, pois, de uma inclusive nas imediações das área.. a serem colo-
cada qual procura sen nistrativos Chopa 1 e boa escolha dt'penderá a' nizad8s.sibilizar os vários selores, Chapa 2 estão em plena pujança do GrêmiO Que Rotary deapresentando as qualida

I
campanha, ,udo fazenda congrega toda Juventude

des dos membros ql!e de- crer que o movimento de nossa cidlld�,
verão compôr a fulura di ganhará de inlensidade à Guaramirim

acontece

Resultado: jacarandá, mogno e outras espêcíes
valiosas foram se escasseando assustedoramente,
com grandes preocupações para autortdades e

particulares, fruto da ignurância 8 da ganância de
muitos.

'

Mas a depredação continua. É precíso, porém,
g';f�1',"�!�rll"3�. 'U,!ey tocto� 08<, meios: de divulgacão
poselveís 'par'a alertar li boa gente do campo para
tal lndiscrimineção. É necessärto uma campanha
urgente de esclarecimento, de ensinamento. Muito"
nem sabem o que estão derrubsnco ou queimando.
para empregas ,OB male lamentavets. Um absurdo!

Empresário ,está cansado
do "japonês' milagre,iro"

Justiça Aböle
Pena de Morte

o RotalY Club deGua
ramirim Itllbbem mudou de

Conselho Direlor, recebe0-
do na lia. fliira ú!rima_.
delegações de clubes vizi.
nhos, convidados e auto
ridades. O sr. Isulmiro
Correia foi empossado nii

presidência acqmpanhaclo
de selela equipe de lIuxi
liares: Ml!Í!o concorrido Q
acolit�ciDÍen'o rea I i z a d:>
nas dependências do fiolel
B u , .. cz h II r d t, fazendo·se
ouvir <!iversos aradares,
ressalrandg ii iinporlância
do movimento rólário, éu

ja Conselho Direlor deve
rá reger os destinos do
clube do vizinho municf
pio na geslão 1972p97J.
j;!SUI fôlha apresenla. cum
primentos ao novo Con
selim Diretor, órc empos·
sadõ.

O re!lultado desse estudo, já 8presentad'ff às
autoridades brasileiras_, é o mais animador possivel.
Os técnico!! da FAO, depois de pacientes pesqui�
sas, identificaram 16 espécies de árvores abuD

,

dantes em toda a, extenção, não 86 da Transama
zônica, como da8 fuiuras rodovias vicinliis a serem

ait construida•.

De acordo ainda com' a opinião dos técnicos,
a madti.ira dtlllllaS naval espécies, localizadas na

Amazônia é de tão boa qualidade quaRto () mogDO.
M.Djftlsta�am ainda 08 especialillta. da FAO •

opinil!.o de que, J'fI recurROS a serem auferid08 éom
a' exportação des,sa8 madeiras serio lIuficieDtes ao'
Governo para arcar com todas as despesas do

programá de colonização que o INCRA vem al1
realizando.

É �em dúvida um!! revtlaçlo auspici08a eS88

dOll técnicos da FAO, fazendo-nos sentir bem a

rique,?:' que gUMda a Ama'zôn.ia e que, ag?ra,
com o Plano de Integração NaCIOnal, a coloDlza
ção do INCRÁ e o a8sbravllmeoto da i m e n s a

regilo, pela ab�rtura ditos grandes rodo.vias; eon

tribuir' valiosamente para o desenvolVimento de

Brasil, inclusive pelas novas espécies recem del
cobertas de madeiras que valem ouro!

I

AA.BB. promove festa junina
A Associação Atlética cllDcha de bocha e a bar,

Banco do BrÇisil recebeu raQuinha, a animação mes

condignamenie seus asso mo velo com a danç4 da

('iodos e convidados na quadrilha, O I h a, gente,
séde da coliDtL Com um fazia' lempo que não se

churrasco de lascar, a pe- via mais uma Quadrilha
slida depois era nll base Ião caprichada. Está de

da cocada, pé,de, moleque, paraben� a. A� BB, nesta

amendoin, ,pinhão cosido pro�oçao .'un�na Que de

e o famoso quentão, Ape vera ler o mfc!o de outras

sar do vento frio 'Que so-I �e8tividades Qu.e agradam
prava a fogueira entre li a gregos e trolanos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- o sr. Benedito jOil
quim Mascarenhas, resl-

Fazem anos hoje dente em Porlugal; .

_ O sr, Werner Vasel;
- o sr. H e n r i q u e

_ o sr. Alberto Maffez- Schmelzer, em ltapocuzí
,�

zellí, em Corupâ; .nh� o Ir., João Pedro.

� o sr. Osmar .Barlel; h.

V n h '" h
Gasc o;

- va, sra. Kut uc nei.
a sra. Ingrid Schu.l:l,.

der Schmalz, São Benlo
do Sul. Dia 13

5000,00
1000,00

23.000,011
2.500,00'

., 100000,00.
,. 21650.QO

CR$ 153.150,00
Art. 2.°) � 1!:ste decreto entrar-á em vigor DI

data de sua publicação, revogadas as disposi,õel
EI", brnsileito, solteiro em cootrãrio .

Edital n. 7866 de 28/6/72 cronomi'l i, la. natural de, Palácio da Prefeitura Municipal 'de Jaraguá do
Rio Negro, Paraná, do Sn I, 16' de jllnho de 1972

.' ..

Eno Gesser e miciliado, ,e rgside')!A ii 'Hans 'Gerhard Mayer, Prefeito �uOlcIP.1
,

Noeme Gregcl€witsch rua D. Pedro II, nesta Publicado o preBente Decreto nesta Diretoria

Fazem anos amanhã - O m'e ni n o Fl1uslo Ele, brasileiro, solteiro cidade, filho. du Ana Ma de Expedibnte, .Educação e ASF!stencia .Social, aOI

'_ ,A sra, O'a In"'s', es-
L:lfs., filho de Nilda e Sil opeTãriQ, natural de Gna- ria Guother, 16 dias do mês de junho de '1972

" .

E 1 ramirim, neste ESllldo, EI". brasileira, solteira, João ,MathlaB V .. rbinenn, Diretor

posa do "'r. Ju'll'o Maffez-
VIO' nge mann; "

u E 11 f k domiciliado e resideut� costureira, natural de Ja'

zolll','
- o sr. ro un' e; 1

E• '" em Estrada ltapocn, nes" ragus do Sul, domici ia
_ er. Artur Emmendoer.

,- o sr ugeo,io.,-,oa,res

f
' em Corupá;' te distrito, filho: de FrDn da' e residente "00 Rlbei

'. er;, _ o er. Gunther Roeder, CiBCO Gesser e de Ema ão Molha neste distrito, O Prefeito Municipal de Jaraguá dO.Slll, Estado

;- o er. José Augusto em Corupá; Hornburg Gesser., filha àe Alfredo Engpl· de Sanla C8tarina, no uso e exercício de suas I'

Stinghen; _ Leonora Boshammer; Ela; brasileira, solteira, mann e de Inês Kloilowsh tribuições e,
. . .

- o sr. Marlin Henn, _ Luzia Oemarchi, em indUAtriãria,. natural dé Engelmann. Considerando o acúmulo de ser91ço 'erlflC8do

elll Jaraguazinho; I h
.• Jaraguá' do' Sul, domici no Departamento da Fazenda, notadamenIe, por

·

� a srA, Isa Marta Mohr tapocuzin o; E'para que chegue 8Q 00- .-

d Ih" t d" 2·' t d Imposto 80
U M d L

.

d liada e, re,aidente eu, nhecimentó de todos mandéi ocaslao o r�CO lmen o a co � o .

ZielI)an.n, M;bis'
aria e our es

Francisco de Paula, DeB passar o presente edital que bee' � Propriedade Predi.al, Territorial,
_

Taxa de

Dia 10. ,

"1
- II' sra. Sflvi� Klein; te distrito, filha de Leo será,publ1eado peß imprensa gerVlços' Urbanos e Taxa de Conservbçao de EI

All d O poldo Greg'olewil8ch e de e em cartório o.de será" tradas de Rodagem;, "

•

O sr �a
.

"M tt
'-. o ar, re O' esie· afixado durante 15 diaB. Se COOBI'derando' q"e compete ao Executivo MD·

_.
. . mIr

_
a ar riech em B CI d R o Jurema Karasack Grego alguém souber de algum im- .. ,

,u
"

,

. em São Paulo'
" " Off I) I

Itwitsch. pedimellto acuse-o para os Olclpal dentro du suai normas trabutãnas dar 80

_ o sr, Tobias Warhof
Cerro. .

fins 'legais.. lução If'o qlle se relaciona, not!jdamenle ap recO'

lig, em Curiliba; D' 14
.

'Eliital n 7867 de 29/6/7'" AUREA MÜLU:R GRUBBA lh'mento de tributos;
,.- o ar: Zeno �f1 ., f' T ' p" t"

,-' :", OUplal",. ci' nsiderando,. afiB�I, que�.não, é justo gepba
. LUIZ, 8ns em e ,� , 'b

. " 'u
em São Pa�lo; _ O ,ar. Bruno P,aulo RenÍlB da Cosla a ser oobrado D_J�ha de contrl umtes que nilO �.'

� Oleá �rQtzsi:h. Osc,är Mahoke; "
deram ser atendidos em tempo, D E C R ETA.

n b t G dEle, brasileiro:solteiro. ,Brl.·ga'(i'eI-rO, Art: "1.°) � Fica prorrogado até «) dia 1,4do
;'Dia"11, "" ,_, o sr. KO ero rao· � .

IS'
berg;

,

"

operaria, n�tu�'8 de ão .corrpnle mês, o prazo parll p�gamento sem mll.ha
_,. O ar. Pedro Klein ,_ o .sr, Vilor Viergutz;

R'nlo do Sul, neste Es' lia 2· cota do imposto sobre a Propriedade PrediBl,

Filhó; .
__ a s[ta. Norma Hoefl; ,áäo, domiciliado e res' exalta a Territorial e Tax� de ServiQos Urbanos e Con'

_ o sr: H�rQldo Hane- -:- Leni Rre'Stiqi..
. deilte emJaraguá Epqu ..r servação de Estradas de Rodagem..

'

i•.

mano;' "
do, nl'ste, distrito, filbo Il-berdade ·Art. 2,0) - 'Este decreto entrará em fig.or na

.;.... (von� Reck;.
�!: ! de Malhiss PSDsteio e de ' dat.8 de sua puhlicação, revoiadss 88 disposições

- o sr Arislides Gon.I·,..------.....-...;,.......;,... Alvibil,Bort?li.ni Pao8t�in ,"Pers'isto em crer que em contr.ário,
.

,

" ,

:' ','
ç.!ves, nesta, cidllde; C

,. Ela,' �.r�5Ih!lra, solte,
Ira,· só a

l.lberda,de çria, va,lo,r,es,'
Ja.r"gnii do Sul,· 3·d. jlil40 dEI. 1972,

..

__ Willon G.erent, em "orreio do Povo'! Industqán8, natural. d.e eslaveis no ,Inundo moral Hllnll Gerhard Mayer, Prefeito MIlDlClpal,
Altorra Parlná. . j' Jar.8guá d? -Sul, domici

e nas realizações mall'ri,élis .
'1 O pr'eaeute de.ere.to foi publicado nesta Dire.to·

umJornal' lIoda .!! rPlldenle e� I.ta- de que d_pendem o bem ria de' ,Expediente; Educação e Assistencia SO'OIal,
",Dia 12' ,

. pocusmho, nes.te distrito. estar e o desenvolvimen'l'Q 80B 3 dias do mes' de julho de 1972.
- Vv•. sra, Eliza Berto' a Serviço do Povo fllh,a de Rsuhno Cyn� de uin 'povo" _ afirmou

.' ',c' < ,<"
,

" 'Jo'ão Mathias Verbinenn, Diretor
..Ii�;=.,;".=�t;�=====..:!=:;:========

cc d� Costa e de LUZia
o brigadeiro Eduardo Go b�...W'''-!il...

·

__

o

_(l!"'_'�_r"o(lD-""'4i "_-:fJoo,�",
ii" Schmitz da Ccsta, . ines 'IDO agradec.er a horne,

Edital D. 7.868 d 30/6/72 nagern prestada pe'? CRn-e
gress� aos partiCIpantes

Ermínio MRrcelinO' e do episodia de fi de julho
Darcy ZateUf. de 1922, conhecido como.

Ele, brasileiro, 10Iteiro, "05 18 do Forte", O Coo

operário, n,atUfal,de Po greseo antecipou. tiome- Eso�itóriö, �o' lado da" rr-iÍf�it�ra
,merode, rieste ,E lta.do, "Qagem por causa', do res-

�
.,

domioiliado. e 'residente cesso parlamentIIr de julho R,AGUÁ DO SUL

em Ilha da Figueira, nel' que começa depoiS de
te diltrito, filhO' d,e Er· amanhã, � ,

lidio Maroelino e de:' Estavam preaentes"aJém Sindicato dos Trabalhadores nas
Annll Marcelino.'

'

do brigadeiro Eduardo ,Go· ,

M 1
,. MA.

.

EIs, brulleira, soÍtei!,a, mes e de seú .irmão Stan· Indústrias eta urglCas, ecam-
!6=======;==========,====��� do lar, Daturlll dé Rio.ley Gomes, 9S marechais

cas ,e do Material Elétrjco de
..

�._
, 'I I ".� ", " I , 1 1 1 ..,

Cordeiro-4e fariabs e Jua·
Jaragua' . do .Su'l·

'1
rez Tavoro, e oe rigadei- ,

•

, ,
.:

.

: ros AntQnio Barbosa e Oe·

I.;. Olhos, OUVid,-O,S,' N13,.riZ e "",6,.,argan,ta .:�::. ��s}�����;sa�éam �d� �veõ, ,Para As!:�l�i:eG���r���::Ordinâria
B Congresso reverenciou es·

O Sindicato dos Trabalhadores naB Indú-trial

� Dr M Oa C I r Can te r � ������:n�����:�=�a���; ���:!��g��8,S�I�C���::�: �� �s���b:l�?:��é��cl:'ad8�: :3 I
.

d" d wClado8 da oategorla para a A8Ism ela \Tere Ex

1::::' . ,.
. ,

.

". "

'

", l� ���:o:r���i��O� cor�!!� traordinãria 8 se .�eallzar em sua .se�: �oc�al,r
.

. � dfirmou o deplllildo Celio 1"a a Rua A,·tllr Mull.er nO 105, pe�ía Cl. a,
e

..
e', a

• ô' d raguã do Sul no dia 8 do mes de" ]ulh!>' ano de
--�------- .....__"iiiiiiiiioo;;;iiiiiiiiii��iio.iiiiiiiiiiiii._._ BforJilI: udm 0111 'dorda ores

1972, 'às 15 hora's 'om prlmeir,a convacaoão'" e ,eJII

�:::
.

�
"IClaIS a· 'SQ eOl a e.

. .

- h
�
6 t

: Em nome do MOB o (2.a) segunda con"ocaç�Q (.1) Uilla
.

Qr.a· ap" Si' II U

C·OO'su"ltas" "'H· '�t I "S- J' ',,.: , . 'dodeacõrdo comosartill:os611aoartlgo,625do

.�.., ." ,
D.·O OS'PI a. 'ao ose :, deput,ado Henrique ,Alves, D t L' ° 229 d

, 28,/02/67 'Pira delibe{ar.s(ll
: ' :l do RIO Grande do Norte,' ecre o el n.·

. e\ . . .' ,
'.

I

:
" l� afirmou que a participaçãà �obre a. 8"�Um!e, Orde�. �o DI�. "

._

g d" "
,
',; ." .

lO •
.

.�
do brigadeiro Eduardo Go, a) Autorlzaçao do SmdlCato; pa.ra a' Fe�er,e.çaO

fi to as terças e qUIntas-feIras p.ela : mes na vida p,olflica na daR Trabalhadores �as' h�d�strJas M8talurglCa.�

ti
' I" . /... .' cioolll Ué (lma profunda l'4ecânicas e ,da Mater..)al_Elell'lco de Santa Catarl

.

. _

'

, .. .: , .

. ß adverleneia aos que, em nB, impretar CONVENQ1\.Q, A�-ORDO, ou DI�SI'
· manha das 7, 30 a's 12 <horas

' B QUIllquer tempo, exercerem DIO COLETIVO tudo �e acordo dom os artl!!:O.

li . f :',. I .' "
. g o poder triunfante e iJegll 611 ao 625 do Decreto Lei n,O 229 de 28/0�J67,',f: '

. 'B rem ao povo as liberdades JaraguA do Sill, 29 de· Junh,o de 1912;1
"

.......:lc ".; " � " ,:;c , v;�.\., \ , � essenciais". Celso Saluiltiàno Medeir.os: PreSidente

SOCIAIS "

Aniversários

"",_.

II' " c::::-:::::-ci::::::o_c:::::::oc:::::::o� "Relistro Civil dos Ced�o�,. n�ste Es'�' Sanil CatarIna

CORRIIO" �O" �OUO t

MUD A s :cF��:s�:;' C��b::, I�fi8�� '::�ted�=-Ij:h��;a �i::::- ',:P:r.ef�·itura Mu,'nicÍp'c,al, �e
fundação: flrlur Muller _ 1919

,.

trlto da (lomarea de Jarllgui rll, nBate dlstrJ.to, fll?a d� � ,-" ,

.

-. ,F,.tlle,•• e O,,,...eIlU/i·� do Sul, &11110",., de. ' Santa Mathells Zßtl'llh o, de;. Inês ... l]!lrBD'g" d'I, �U'r'
.

Emprêaa Jornalistica ,,;r. C�taJ'inl, Brasil. , , Z a telli; T
' ,

U U U
"Correio do Povo" .Llda. Lar�nj?il!as, Pe�e.gueirJ)s, F8Z. Sa6er que oompareee- , i J....

- , 'c '."
",. • •

• 1972. Kakiseuos MaClim:'as Ja- ram BO cartó�o. exibindo os Hfihtal n. 7.86� de 3/7/72· .' DEC�ETO n.o 240
. Díreter'> b

'.
bei R'·, docum'imtos 'exigidos pelaIeí , h(·Ie, .'" . "

Eugênio Vitor Schmöckel; OtIO� eiras, et<:. ,0setrl�!1 afim de 8e )labll1te.em plira Ehn�r Jj: ert e' Abre crédito suplementar. "

Dahlias, C8�?has, Conl-. •
oasar·se

.
' EteDllda, Ha�se_n., " '0' Prefeito, Municipa!"dà'Jàr.gr4 dO.SIlI, E.

feras, .Pelmeiras,' eto.,

eto'l Edital n. 7:865'de 28/6772' ·Ele, brasileiro, soltairn, tádo de 8'lnta Patar.iU8' no uso de suu, alribuiQÕl1.

" '.'
. operärío, natural- ds Ja .

e na 'conformidade do 'permitido no art." 6,0 - 1

PEQAM OATÁLOGO . lor�ertoF�nae!lel e ragllâ do 8.ul, domicilia 'dà Lei ó.o· 325, de' Lo
'

de' nov,embro' 'trII. 1971'
.,

ILUSTRADO' ngs ore
. r�edeman? do" e residente em Gari' ri E C R E T, A:: .

. ..

,: :.,
'

( ," Ele, .brasilelro, solteiro, baldi, neste dislrito, filho. Art, 1.0) - Fica aberto por ooota' do excesso

Leopoldo Se/dei bancäeio, natural de Po- -ds Helmmh E�lett e de dá ),rreolJdação do corrente exercício, o ,crédilQ
.

'. mel\�d.e! neste E � t a d o: Irmgard Ilteeh Ehlert. Suplementar de PR$ .153,�!í0,OO {Osnto e clDqüen·
....J; C0RUpk - domlcll.lad.oe reslde.n�e a Ela, brasileira, solteira, ta e tris mil e cento li cinqüenta eruseiros], pari

rua Joinvílle, nesta cida- do lar, natural d� .J.ara reíõrçe dal'-s'eguintea, dotB�ões do. .orçamento ti,
.....- .....---.------ C::::>C:::>c:::::>o""oC:::::=OC:::::::OC:::::::O de, filho de R u. doi f O guä do 'Sul. domICiliada 'gente:

.

Knaessl e de Maria Knae- A residente em Janagua- fI.14.0�12l19
sel. eínho, neste distrito, fi 3.1 2.0-06/98 '

Ela, brasileira, solteira, lha de Bertoldo Hausen 3150-14/105
balconista, natural de Ja- e. de Alvina Kank H " 31.1.1-63/128
raguâ do Sul, domicilia- sen. 4110-25/151
da e residente à rua Join 3.22.4":'17/208
.ille, nesta cidade, filha Edital n 7870?e 3/7/72
d:e Jüho Eriedemeuu e Luiz Carlos Gunther e

ele Ruth Zustrow Friede Edehrudes Engelm'aon

AS.SINATURA:
Anual ,... Cr$ 15,00
Seilteslte .'. • 'Cr' 8,00
,Avulso i •.• • CrS 0,30
Número atrasado CrI 0,50

ENDERtÇO:
'Caixa· POltàl. 19

Avenida Mal.'Oeodoro; 210
Jaraguá' do Sul· S'. Catariaa

Cr$
".

mann

DECRETO D.O 24i

"

\ .' :

ALUGA-SE , !

EM POSTO CENTRAL DA CIDADE
3 salas indepéndentes para
DENTISTA ou ESCRITORIO

.
.

TRATA� COM E. MEYER
Rua Preso . Epitáoio '�essoa, 139

Nesta:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escola Superior' de
Educação Física vai
novamente aos JASe

.

Um grUIllO de 50 II 60 alunes dlferá Ber des
lacado pelo Diretor da Esoola Superior da Eduod

ção Fisioi e 08llporl01 ,de Joineille, Dr. Murila Bar
.reto de Azevedo, para auxiliar no trabalho de ar

bilragem e oronometr agem doa XIII Jogos Abertos
de Sant t Catarina - a exemplo do qae foi feitG
ano passadc em Rio do Sul, onde a "nossa" Esco·
Ia prestou ponderävel parcela de colaboração para

que tudo 00,rA8se a contento na parte orgauisaoío
Dal daquela magnffíoa oumpíada.

A Comissão Cenlral Organiudora dos XIII
JASO já formulou oonvit. l Esoola Superidr de
Educação Fisioa de Joinvme, e ela deterá eataf

presente para ratificar ainda maia o lelJ eonceito
di modelar entidade eduoaeional; pois, Oil trabalhai
que heje ia podam Ber delempenhados por selJs

alunes Istao ao nitoSl do prooesso cultural aos

6rlãol lIimilarea.

INL dará livro só a biblioteca E 'haverá solidão maior? ..

Para formar ama. biblío
teoa em oada município,
o Instituto Nacional do
Livro decidiu que, em

1973. terão prioridade no

reoebimenlo dos livroa
didatioos os mllnicípios
que tiverem bibliotecas ou

salaa de leitura. No ano

!!eguinle, os livros serão
distribuidos exolusiva

mente a08 mUlJicípios que
atenderem à essas con

dições. Spgundo a dire
tora do Instituto Naeio
nal do Livro, Maria Ali-
08 Barroso; "esla foi a

maior resoluçlo tomada
até hoje na are. do Mi
nisterio da Epuoaçio pa-

NOVOS MUNICíPIOS

São oa seguintes os muníeípíea que tomarão

parte pela primeira vez DOS Jogos Abertos de
Santa Catárina. Timbó, Araraoguá, Gaspar, Ilhota,
Saudades, Navegantes, Guaramirim, Tijucas São
Ludgero e São Joaquim.

'

MODALIDADES OBRIGATÓRIAS

Apenai a titulo da registro deltacamqs ou

tra vez a relação das modalidades que figuraliD
na classe das c o m pet i ç õ e s PERMANENTES E
OBRIGATÓRIAS:

.

Atllltismo [maseulido e feminino), Basquete
bol (masculino e feminino), Bolão (mesculíno e Ie

"Jminino), Bocha (masculino), Olclismo (masoulino),
Futebol de Salão (maecullno), Judô (maaculino),
�atação (masculino e feminino), Punhobol (mascu
It�o), Saltos Ornamentais (masculino e femioino)
Tiro ao Alvo de Oarabina (masculino), Tiro a{>

Alvo de Revólver (masculino). Voleibol (masculino
e feminino) e Xadrez (masculino).

Anuncie neste semanário, Be'u

anúncio causará boa impressão

ra e!!timular 8 criação Napoleão L. Teixeira
de biblioteoas em todo o
País". Era mad·rugada velha quando, buscando lazer

A decisão foi tomada a menor bulha possível, procurei o leito para dor

durante reunião do eols- mir. Isso, em Copacabana, no cantinho que ali te

giada do Instituto Nacio' mos. Hylda acordou, sobrellaltada.Oontei-lhe que

Dal do Litro e será 60'
acabara da assistir, pela tevê, às emocionantes

municada, por circular, andanças do homem, na lua. Ela meio dormindo

ii todos os prsfeitos do meio acordada, 8Ó soube dizer que �'stava triste;

Pafs. "Oom isso - sfir- porque não havia mais ceu, por haverem acabado

ma Maria Alioe Barroso com a lua dos poetas. dos românticos, dos euamo
- Bté 1974 dSf6r6 exis fados. E sentia-o mesmo,

tir uma biblioteea em,ca'
Para muitos, com essas invasões p!anetárias

da município"
8 a aluníssägem, o homem príneípla 8 matar ...

Deus. Houve mesmo quem ehegasse a dizer

que cé precíae mudar de Deus», poil «DAo mais
se pode amar um Oaua luperado:.. O pior e mais

grave - a informaçAo é de colunista de vesper-
tino carioca - é qué ill80 teria sido dito por um .•.

padre.
Faz-noa Ie.brar o astronauta russo que primeiro
voou pelo 1.1 space é que, de volta querendo botar

banca de engraçadinho, afirmou «não haver visto

Deus por lá».
A resposta foi da�a pelos descobridores da

lua - Armstrong, Collins e Aldrin - mal chega
dos ao porta avrões que 08 acolheu, e antes de

mais nada, oraram. Agradecendo, humildemente, a
Deus o feito que lhes havia ateio dado realizar.

Bela resposta
Intereesante notar que a mulher pareoe ha

ver sentido, mais que o homem, a violaçAo da lua.

.Já contei s reação de Hylda Eliana Pitman decla

rou que "gostaria que um monstro verde tivesse

devorado Oll astronautas, na lua; êlel acabaram

com a poesla lá de cima». Li ainda que uma «des

lumbrada» oarioca, lamentou haver a lua «perdido
SU8 virgindade celestial» - só faltando amaldiçoar
os «malvados» que hsviam deapueelado, «feito mal»

à coitadina ...
Ao acabar de assistir tudo aquilo pela televi

são, dois homens a caminharem pelo chão lunar,
falando cá para n611, colhendo amostras, fotogra
fando, in.talando aparelhos e, mail! tarde, voltanrto
à terra - tudo precisa e rigorosamente exato -

a primeira pessoa em quem pensei foi no Padre

Mello que, por mail de 50 anos, foi o pároco ad·

mirhaI de Bom JesÚI, linda cidade Fluminense em

que fui criado.
Sejam quantol fôrem es anos de vida que

ainda me restem, jamais olvidarei nOlsa6 longas
palestras - eu, Um adole.centê; 6le, meu Mestre

de Latin. - .ôbre ai conquistas grande8 qUll o

homem ainda viria a realizar, nõ campo da Ciên·

cia.
Espírito aberto à. beleza. da vida, esolareoi·

do, compreensivo, tolerante, a tudo presente, ativo,
militante, entusiasta, sempre jovem de el!pirito'e
coraçAo - !!aberia !!e!ltir, em tÔda a plenitude, ,a

grandeza dêste feito da criatura hum8na.,

''ii
Cienti!!ta que era - porque o era, e dos bODS

- não tiraria, da lição desta oonquista dos céus,
motivo parI) afirmu que Deus está morlo, que

•

Deu!! está suparado. Cumo fez êsse padre «pr.
frente» (pra frente mesmo? ...), êsse «teologo ateu»

(ê paradoxal, mas exatu,). 8 que me referi no co

mêço.
Não, jamais o diria. Nem pensaria sequer. Pois

êle que jamais UIIOU a (Mlavra inferno nõa seus

sermões, bem sl1bia que a oriatura humana carece

crer em algo.
Não se lhe deve arranoar do ooração, a se·'

mente da fé, a bl:lleza da esperança.

Fazê lo, seria transformar-lhe a· alma num

deserto.

Mil vezes pior que a solidão!

Leia e assine
este

semanário

Regra.s pa ra Viver em Paz
De D. JOÃO MANUEL, publicado no
"CancloDelro de Rezende", em lIil5,
e adaptado à língua moderna por

EnD Teodoro Wanke.

Bem-viver, não se amolar?
Olhar, ouvir e calar!

Tua porta cerrarás,
teu vizinho louvarás,
quanto podes näo Iaräs,
quanto sabes não dirás,
quanto vê� não julgarás,
quanto ouves não crerás
se queres viver em paz,

Seis emigos sempre vê
'

quando estiveres 'alando:
- De quem falai, onde e quê
a quem' fal8!l, como" quando!

Nunoa apOlIteI!, nem te fie.
nem a outrem injuries,

'

não te demores na praça,
não te rias de quem passa
seja teu tudo O que vel!tell'
ao patife nio oontestes . "

'

Não oavalgarás em potro,
tua bela e8pO!!a nio
gabará8 a ninguém outro,
nl.o lejs8 ellpertalhAo,
nem lutes contra a. razio!

Assim chegará. às CA8
com tuai queixadas 818 ...

•
OCampeãoJackieStewart.
-

PneusGoodvear.
O incrívelTTPP.

.'
Ganhe�s.oincrÍYelTTPp,

".,�. (��;.., l TnlqueseTécolcasParaoPilöto
�
__�; (euma revisão de seus pneus).( . ;.-:

r
S�ples:

. JSQkie stewart venceu o Campeonato vit6ria, n6s resolvemos entrar
Mundial de Pilotos· de 1971. na comemoração.

. Correutôdasas·provascom_ Dê um pulo até aqui.

I os seguros. forfe� e resistentes Venha conhecer a marca do Campeão.

pneus Goodyear. E o incrível TTPP.Pneus Goodyear e

. E,muito oontentes com a dupl8 TTPP são oonosco mesmo.

IND� E COM. BREITHAU�T S.A.
_-iJ.:sit'.Av.Getulio Vargas, 268-Jaraguá do Sul.�:fu.��:.�r:

__
,...

_':-'. GOODIfEAR .- � '"
.

• - '",;,:� 4':.f� ,�;",- A 'servi90 de sua seguran9a.
.

,..::;.
.. � ,

AVISO: Como habitualmente, visjo, no mes de

julho, aoonselho ,a amigos e cliAnttl8 que não ve·

uham sem, ante�, sllbel' se estou aten1endo ou não

a fim dtl não perderem a viagpm.
'

N.L T.

Brasil dá
#
crédito ao Chile

SANTIAGO - O Banco
do Brasil e oOlras instj

luições bancaridS publicas
e privadas brasileirös con

cederam empreslimo de 40
milhões de d o I a r e 15 -

IIprox,madamenfl? 240 mi

lhões de cruz'eiros - 110

governo do (hlle, para
aquisiç.ão de carne e ou

Iros IIhml'ntos, nfillerias

prim'as, peças de reposição
e beDs de capiral no pro

pria Bral!ll)
O empreslimo,

anunciado em Sanliago, foi
negociado no inicio de iu
nho por um. missão chi
lena chefiada pelo vice·

presidenle do Banco Cen

'Irai, Hugo fazio, que es

leve no RIO de Janeiro e

em São Paulo. O empres'
limo lierá oficialmente fir
ml.ldo na prox'ma semana,
quando nova missão chi
lena, agora chefiada pelo
econcmislll Oscar Ruiz
Bourgeois, Ira àquela!>
duas capitais brasileirlls.

O Chile IIssinou fambém
um acordo com II União
.soviéuca para ti inlensi'ii·

cação de seu comercio
cem esse pais, que, DO IIno

passado, alcançou II cifra,
do!> 8 milhões de rublos.

Anteriormenle, o Chile hll
via oblido empresfimos 'da
China e di! Correia � O

primeiro de 1,00 milhões
de dolares e, o seguddo,
!lI' 8 milhÕes.
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FALECIMENTO

/

O Ministério do Exército
III Exército - 5.· Região Militar

5. a Divisão de I�antària. :- Biblioteca.do Exército
Guarnição Mihtar de Fpolis.
16. a CSM - 5 a Seção

Instruções P�ra o Prêmio Cultural "Fl'QIl.

-================'I
Eletromotores Jaraguâ S.A. kUn Dória" - para Suboficiais, Subtenent..

I.,... e Sargentos
-

. /' «"fi n lllllDl � �.n ln· t1lI illl � "W E G" 1. -- Com o objetivo de estimular a cultura ta
•
\L 'UI II «li.

..
IW 'UI 'UI.;:j

tre o. Suboficiais Subtenente e Sargento das Par.
_

.

Sociedade de Capital Aberto ça. Armadas do Brasil, oferecendo oportunidadei p••
(Certificado de Capital Aberto n·· GBMEC-R·71129'(8)

I
ra O lançamento de trabelhcs de escritores pertencu.Gestão Após Gestão, CODUnuam�s a Senir (C.G.C.M.F. n.O 8U29.195) tes a êsse círculo de militares, II BipUoteca do Exér.

CL Paulo Moretü PAGAMENTO DE DIVIDENDOS cíto in.tituiu para díetrtbulção anual � "Prêmio
Pranklln Dôrla' homenageando o estadista e poetaA eS8ência fil08ófica e doutrinária do Leo-

I Comualcamos aoa eenhores acionistas que, em que a criou qudndo Minislro da Gu�rra do Im�ério.nísmo é eata: S ER V IR. B embora o t.ma

teBhalconformidade com a Assembléia Geral Ordinária dea- 2. _ O Prêmio, 'no valor de cinqüenta mil cru.sido enfecado tantas vezes II por tantos, nuaca se III Empresa, realizada em 29 de maio de 1972, que exe- zetros, será conferido 10 auree do
.

melhor trebalborá demaís anaHAar aspectoe diversos que envol minou e aprovou IIS. contas de SUl! Diretoria. relativas inédilo de QUillquer gênero como: Hreretura e&ludo.
Tem tão importante matéria.· ao exercício findo de 31/12/1971, deliberou se dtsrrt- históricos, reográficos, cíeatííícos, etc. Excluem:st. Em Leoniamo, trabalham08 para aervtr e ser- buir 12o� de dividendos, observando se que tais dlvl- poesia e assuntos rêcnlcos, religiosos ou de políttcevimos .para trabalhar, aervindo e trabalhando em dendös �onforme deliberações em Assembléias Gerais partidária.

__prol de um" causa nobre e não por um orgulho Extrao;dinárias entertorea, beneficiam integralmente 3. _ A. inscrições esrarac aberlas ale 31 d�vão, já que o orgulho é' veneno que corrompe. 8S ecões componentes do capital de Cr$ 3051.000,00 agoato de cada ano e o seu encerremenro obedecera
Empenhamo-nos em nOS80 apostolado Ieouístíco

e. er:; bese "prorata-ternporíe". as ações componentes ao horário do expedíente do Mini�lério do Exérclío,não por querermos aparecer, nem tampouco para do eurnenro de cepítal de Cr$ 900.000.00, bem como prevalecendo, nas mesmas condícões. o die posrenor,osteutar talento, Dão para receber o incenso de
as componentes do aumento de capitel de Cr$ se nessa data ocorre� qualq�er .'mpedlmento.Iouvores vazios, nem para fazer publicidade de 1.449000.00. Todas as ações particlpam ímegrelmen 4. - A ínscnção s�r� fel!iJ me.dlaole carta �8manchetel alarueadoras, mesme porque; em cir- Ie dos fundos e reservas livres. euior, sob pseudêntmo, dirigida a ßtbltorece do Exe�eunstâneía tais, n08SO aervíço deixaria de ser de- 1. Por tratar se de Sociedade de Capital Aberto, cito e ecompanheda de três vias do rrebelho, perrm-lIioteressado.' será observado o seguinie: lindo se que .as tluarreções sejam apresentadas em

Fiéis aos príneípios que emanam da doutel- a) Estarão isentos de retenção de imposto de uma única via, constituindo volume sepsredo.
na leonístice, serfamos :iconoclastas de noaso tun r·enda na fon re os dividendos recebidos por possui- 5. - A tdemlflcecão do concorrente (nome e
dador. banidores dos seus princípios, demolidores dores de ações nomtnetrvas e, Quando ídenrtfrcados, endereço)' dev�rêÍ ser col�cad� !lum envelope ·fel.ha.
d08 8eU8 ideais se quiséssemos destruir a imagem de ações ao portador Cebe esclarecer, porem, .que do e anexeda a. carta. de l.".scrrçao.

. .de alguém que, por. sobre ser autêntico, corporr- os beneftcíértos de rendtrnentos de lições notr.lnatlvas 6. _ Sera conSiderada desclaSSificada a o�raficou um movimento filantrópit}o como sói ser o
e de ações ao porlador identificados, poderão, face cujo aulor se denunciar, i�lencionalmenle ou na�,Leoni8mo. E passaríamos por maus Leõe8 S8 teu·
ao disposlo no Decrele. Lei 427, de 22-01 69, e me por qualquer referênCia contida no_leXIO, send? �erml.tás8em08 de8figurar ou dene.grir a imagem de Mel dianIe 'declaração por escrito, opIar pela incidência do nantemeple ved�da a IlP.r�senlaçao de prefaCIO ou

vin Jones, maculaodo 8entimentos fecundados na imposto de renda de 15% (quinze por cenlo) na fo�- quaisquer not�1I ID�OdUlorlals.. . _ hpureza d08 mllis elevados propósit08. Ie ficando, por conseguinle, dibpensados de :nclUir 7. - So sera\) aceuas IDllcrlçq.es de t.rabal os
É por essa razão que o Leonismo implica lais rendimentos em sua declaração de renda anuar. cujos originais, ddtilografados em espaço dO.ls, papel

uma doação generola de 8eU8 membr08,.con8tituin· b) Desconto de 15% (quinze por ce�lo) quando tipo oficio, atingirem um mínimo de cem paginas dtda até num novo, estilo de vida que se fundsmen: os possuidores de ações ao porlador nao opiarem leXlo. .

_til na doutrina da retidäo e do trabslho. As por pela id�nlificação.
.

8. _ O alo de inscrição implica na aceitaçao
tas do Leoni8mfl abrem-se de par em par para 2. Comunicamos aos senhores acionistas que, tácita da. presenles Instruçõe..

. _.penetrarmos em seu seio corno de8ptlnseir08 da de conformidade com<> disposlo no Decrel':).iei 401, 9 _ A concessão do PrêmiO sera feHl! por
verdade e do bem de 30/12/1968, com IIS alterações introduzidas pelo decisão de urna Comissão julgadora c?mpoSla �ePor e8888 porta8 quant08 já tran8puseram OM um Decreto Lei 484. de 3.03-1969, e pela Lei 551:19, de Irês membros:nomeados pelo Exmo Sr. �en Secretll'
brai8 do 8erviço ne8intereS8ado e, para que não 3/07/1970, os dividendos não reclamlldos alé, 29/06/72 rio do Minilllério do Exército, sen�o .dols 1Ddlcad�aDOll tornem08 inJiguolJ desse privilégio, faz me p�las pessoas jurídicas e IIlé 29/09/72 pelas pessoas pelo.Di�etor .da Biblioleca do �xerclfo e uma .pe �mister não desmerecer a confiança daqueles que ffsicas, eerão deposilados em conla esp.eclal lun o ao Comlsllao Diretora de pubhcaçao, den Ire seus lolt
se tornaram depositárjoli. de um legado por. todu� Ba'nco do Brasil S.A. e sofrerão o dnconlo do Im granles. .oa tflulos valioso e honrado.

POSIO de Renda (1ó%) como rendimento de bepeffciá7 10 l- Os no�es dos �omponente� lia COMIS.

E porque não pode haTar discrepânciall en rio não idenlificado. são julgadora serao dnunclados 30 dias anles do
tre o legadu a nós traoliferido e 08 oevere&>que 3. O pagamenlo será feito mediante a apresen- encerramenlo das inscrições.
lIua preservação nos impõe, compete nos, lIem em· lação das caulelas de suas ações� para. cunferência, 11. _ O resulllldo do julgamento será anun.cill'bargo de n088ai habituai8 atividades, reservar uma e do cupão pOl, s� os trlulos sao os Impre�sos no

do alé noventa dias após o encerramenlo das 1D8', parcela do n�sso precioao tempo à dtldi'cação de modelo DOVO OS Ihulos anligos serão paulallnamen
um ministério sublime e de8interessado.

te subslilufdos peliÍrs novas caulelas. ..A dedicação· li esse ministério deve 008 en- 4. Dividendos de Ações NominaliVas. Para maior
volver e até oos 'absorver, fazendo cumjique, ges comodidade dos senhores aCloniSlas possuidores de
tão apólI gestão, continuemoa a

ações nominativas, cujos endereços estejam alualiza-
S ß R V I R. dos em nOS80 Deparlamenfo. os comprovantes para

recebimento dos dividendos eerão enviados pelo Cor
reio,

5. Os IIcionislas residenies em joinville e aque
les que lim luas açõl's custodiadas, poderão recebe�
os dividendos na ALPHA.Dislrlbuidora de Thulos e

Valores MobiliáriOS LIda .• à Rua 9_de Março, 506 em

joioville (SC).
Aquelea. que residem em Jaragu� do Sul, d�vem

dirigir-se IIOS nossos escritórios - a Rua Venanclo
da Silva Porto 3.° 399.

CORREIO DO POY
JARAGUÁ DO RUL (SANTA CATARINA)

""""...

-

....""""S""Á..,B..Â..D..O.., ..8..D..B"""'jULH"""'''''O.....D..E""1""97..Z""",,,,,-,,,,,,,,,,,,,,N...0,,,,2...6,,,,,.91ANO LIV

A sociedade jaraguaen
ae acompilnha com iOle·
reese o movimento social
que teve iofcio à. 17 .ho
rils de onlgm, quando dois
IQven•. enamorildos, sela
ram perante II lei dos bo
mens a condição de ma
rido e mulher. Maria He
lena Piccoli, Miss jllra2uá
jaraguá 1971, filhll enclln
'tadora da casal Vlrgilio
(Helena Leutprecht) Picco
li é I noiva que Ricardo
Feldens, filho de Paulo
(Hedwig) Feldens, escoo

Iheu para sua es pos a,
concluindo seoilcillentado CDL ·elegesonho de amor no dia de
hoje. A. ceremonia civil

DO t
°

foi paraninfadil por parle

I
Ire orla

da noiva pelo Sr. Vergilio
Morelli e Senhora e W�I O Clube de Direlores
demiro SchmilZ e Senhara Lajistas de jaraguá do
e, por parte do noivo peio Sul eiegl'u no dia 27 do
Sr. Llluro Correia e Srta. mês p. p a 8ua nova di
Clélia T. Winter. O ofício· retoria. Os lojistas reuni

����oà� �1.�O Ib���s,IO�� �e�sãoe�:eer;:e�á n�:�p�:; ,... , --;

Igreja Evangélica LUlerllna iii gestão 1972/1973, Que
dI!: jaraguêÍ do Sul, com a ficou conslit.uida dos se

comparencia dos convida· guintes: Presidente - Ivo
dos, progenitores e paren- Ewald; Vice - yv e r n e r

tes, espeCialmente as tes S c h u S I e r; Secretário -

temunbas, nlls pessoas do ·Adolar Bérloli; Tesoureiro
• Sr'. Laydismar Gome� e - Jaime Mendonça; Dire
Marilú Krause e Saul To- tor do SPC - Ewaldo
masi e Senhora, por par· Schiewe; Diretor Social -

te da Doiva e o Sr. �rich Olavo Marquardt; Diretor
feldens e Senhoril e AD- Relações Públicas - Ber
tonio Benlo de Souza tholdo Klilzke e Direlor
Sobrinho e Senhora, por Sl'm PalIa - Aldo Diaze·
parte do noivo. ra.

APÓ8 a. ceremõnia reli,
iio.G, oli convivas serão
recepcionados nas depen
dências festivas do C.A
Baependi, onde a 'Baoda
Lyrll d. Aurora, deverêÍ
anim.r os inúmeros dan·
çarinos. Os noiv.()s deve
rão fix<!r residência no

Rio de Janeiro.
HC o r r e i o do P o v.o",

apresenla aos distintos noi
vos e .respectivos pa,i., os
seus cumprlmellas, com os

votos.de perenes felicidades.

A DIRETORIA

crições.
,12. - A Comissão. Julgadora poderá decic�r

que nenhu91 dos concorrentes o Prêmio seja conferi'
do, não o podendo conceder II .mllis de um trabalho,
sendo luas decisões irrecorrfvels.

13. Além do Prêmio, a· Comissão Julgadora
poderá conferir Menções ho.nr�sas,a quantas obra.
julgar merecedoras dfllta dilltmção.

14. - A obra premiada sllrá editada pela.Bi·
blioteca do Exé·rcito, à qual o autor 8e obrlg�,
pelo ato da inacri\lAo, a ceder 08. direi�ol! autorat8
para a primeira ediçãu, ficando ImpedIdO de ,pro·
mover outra sem prévia autorização.

15 -. A identificação doa autor•• premiaMI
Berá feita apó8 o julgamento pela Comi8ilao Jul
gadGra

16. - A Biblioteca do Exércit� reterá .�
seus arquivos exclusivamente uma '!_la das obra

premiadas e da8 citada8 em mençoe!! honrosa8,
devolvend8 as demal8 a08 re8peetivo& autore.,
sessentA dias após o julgamento, sendo, para êste
fi. 4txelusivo, feita a i!hmtificaçãe dai obra� não

premi&da8. se não fM providenciada a retuada
dentro dê8te prazo.

1:7. - A entrega do Prêmio le.rá f�ita em 80-

lenidade e8pecial realizada a 4 de laneIro de ?ada
ano, na comemoração do aniver8ário da Bibllote'
CfI, 'do Exército.

_-

Enlace Piccoli · Feldens

Visita do Comandante da Guarnição
Militar de Florianópolis B Cheie

da 168. C.S.M.
A, fim de proceder inspeção aos orgãos do

Serviço Militar, subordinados à 5a. Del SM,
visitará esta cidade no próximo dia 10 (dez) do
corrente, segunda-feira, o Exmo. Sr. CeI. F!'8_!l'
cisco Janone Neto, Comandante da Guarmçao
Militar de Florianópolis e Chefe da 16a. Circuns·
crição do Serviço Militar..

Em Jaraguã do Sill, o ilustre visitante man·
terá contacto com autoridades, classe empresa
riais, ,e, possivelmente conhecerä algumas de
nossas indúltrias.

Pinturas Jaraguá Ltda.

Comuoicam08 o falecimento da viúv.a Sra.

Maria Murara Wiest, ocorrido em 29 da l�nho,
nll cidaoe de Curitiba, deixando os 8egulnte8
filho.: João, Jorge, Willy, Mi8celaoe, Urb�no,
Alfredo e Catarina.

-----======� --.

Missa Funebre
Em caráter privado Pe. Elemar pferece'

rã sufrágios à Deus, por -alma de �dewald
Schmidt, vitima de acidente ocor�do e�
1971 missa a ser celebrada na Igreja Ma·

triz, 'dia 10 de julho de 1972, às 19 horas.

L- . ___,: L..;. ...;_------

(Antiga.Oflcina Kohn)·

Pinturas de Letras. Painéis.
Faixas e Placas

Mudou IItl para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


