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Pedro'::Colin aplaude, a

Diplomática do nos so

o grupo de trabalho

I
ram a ser objéto dOI

que se encontra à frente superiores intereBle8 da

Na cidade Fluminense do Beira Rio Clube ?e comunidade. �ssim,. em
de Itaperuna, realizou se Campo. es�á com as VIS· recente reumão, ficou

no dia 26 de julho de

19721
tas voltadas para 08 pro- estabelecido que uma dai

a XXIV Convenção do� blemas �omunitários de pis�inas teré. a� caraat�
Contabilistas do Estado n088a cidade. Com um rlstlcas de piscIna semi·

do Rio de Janeiro. O pro�rama de construções' olimpica. É conlortador

importante conclave teve Q1edlcado para o seu sele etlse entendimento da

lugar no Salão Nobre do c!onado quadro de a880- diretoria que assim cola· \

Itaperuna Tenis Clube e clados, os seU8

me.ntores'l
bora para

_

a certesa dos

alcançöu invulgar êJ!:ito oontudo! não delxar,a� Jogos Abertos lJ�SC)
entre 08 profissionais da �e cons�dera� a POS8Ib�· quan(lo do centeaárlo,

contabilidade. Agradeci. lIdades de tals óbra8 \'I .

mentos pelo con. He.

D, Daysi Werner Salles, o objelivo de acerté)r no- em evidência '

:�:��::p�ea:;:de�oo ������ ,;�.s
detalhes da Miüifeira

O 11,0 FUCACA _ Fes' -----,--- 'INDUMAK tem novas instalações
lho de assislencid social tival Universitário Cata-

'

de grande relevância, am-
----------

Calor drestro' ,0
A emprêsa jaraguaen-I

da Figueira, em cUJ'as
rinense da Canção -. I dú t' d Má

.'

1-
parando os meninos pO-. _

se n � rias e qUI· IDsta açoes polierá Uar

bres da cidade/ por inler� AVISO aos
começa a lomar vulto, nas Krell! Ltda. está em melhor atendimento ao

médl'o. da "ocl'edade Pro,
com duas inscrições já "V 8" amplo periodo de expan- programa. de proàu"âo.

'-' feitas (Meu Céu 'de Quar enus- ã I" 1 t' 1 O ó'
T

mocional do Menor Tril-
s o. mCla men eIDstIl. 'a s CIO gerente, sr. Ru·

b'
ta Feirá e Zumbiapunga) d

-

éd' I d 11 K
alhador, Na segunda quino E I e I- t o r e s dIP M I J

a em pr 10 a uga o, na do o reis expediu coa·

zena de outubro do corre0
e vo, etry acie oro A Agência Tass, con- rua ,Cé!. Proc, Gomes, o vile para o áto inaugu-

Ie ano será realizada uma
e Walter G. Junqueira e firmando u exito de 16US desenvolvimento exigiu a ral, a realizar-se às 10
.com mais compositores c' ti' t 1 ã l' ã d

.

t 1
-

h d d 6
minifeira lípiça, em bene. � Elen s as na co ocaç o amp laç o alllns a açoes, �oras o ia de agôsto

fio da acima mencionada pe ac�rdo com o calen- tendo recolhido, no De , (le instrumen'tos na su· o q!le aconteceu com a de 1972. Somol agrade-

soci,edade. A renda que
darlo eleitoral �ara o a�o �h!�� t,IV:�on�eb�8����é pedícis do planeta Vê construção de um prédio cidos pelo envio do con,

resultar da miniféira, será I em curso... termIDa no dia nU8, i n f o r m o u que 8 industrial na rua José vite.
.

COnverlida na construção
6 de a2'Oslo, de t9?2, o grande de regulamentos cápsula separou se da Teodoro Ribeiro, 70· Ilha

da séde social. A' feita terá l)razo par? a IDscrlçao de nave "Venus 8" e pousou _

novos eleltor('s e Irönsfe- C(dades vizinhas já rece sUlivemente no qU!lntfssi
1,6 ,barracas,'oilo das quais rências de eleifores de beram os coordenadores mo solo daquele planêta,
Oe países, uma de ar.eza uma seção eleiloral para do f�stival, prorrogando· após uma queda de 109

01110 e outras de �diversós outra Muito oporluna a se o prazo de i8scrição minutos, Acrescentou que
E'stlldos, Na Da.-feira últi· lembrança aos retarda.á-. até o dia 30 de julho de foram realizados estudos

mo um grnpo de sl;nhoras rios, pois, quando da elei 1972, Para os universitá da atmosIerà e da camada 'É n�cessário discipli- encontro, que se realiza

de prefeitos ca região te- ção, no dia 16 de, novem ·rios de outras cidades -de superficial do pIa n II ta nar a instalação de novas no Centro deTreinamento

\Ie cordial contác.o com bro, o eleilor muil"s vezes Santa' Catarina, a Comis durante a descidl\ e du- FacUldades ds Medicina - Cetre -, conta com

D. Daysi, ocasião em que p r e c i s a locomover se a são Organizadora 8SUpU- raute os 60 minutos se· Veterinária no Brasil a participação dei 66 ve·

foram acerlados detalhes longas dislâncias;, só pelo lou Ô prazo até u dia tO guintes ao pouso. Não para a formação de ver terinários' que exercem

da minifeira típica. De ja fáto de não ler procurado de agôsto e. para os de dillS!!, porém, o ,que dadeiros profissionais a profissão no interior

raguá do Sul esliveram Iransferir o tflul,o para o outrus Estados, até o dia ocorreu depois. dos 60 que Oil p r o d u t o r e a e dó Elltado, A iniciativa é

PHreseoles, a Senhora Carla seu novo· domicilio. Aos 15 de agôsto, 4s interes· minutos, Tudo leva a crer, Centro de, Ensino e' Pes- da Soco Catarinense de

Milake Mayer e Brunhilde que ainda não são eleito sad?s devem datilografar que os inlltrumentos ci quisa estão a desejar" Médicos Veterináriol em

IIhnke Schmöckel, res res, devem aproveitar a a .It,tra eàI 8 vias e gravar entUicoB não resistiram - declarou o Dr, Ivo articulação com o Centro

Ptctivamente Sen h o r a s oportunidade de se alisl'ar, a música em Mini Cassete às altas temperatut.:as de Torturella, presidente do Agropecuário da Univer

Prefeito e Vice-Prefeilo. gozando dos beneficios ou ein -ro.tação 7 e meio, até 4.76 graus centfgrafos Conselho Fedual de Me sidad., Feueral e ACaresc.

I que a ,lei con!ere ã9ueles pagando.a taxa regula· e à preil8ão atmosférica diclna e Veterinária, em Abrindo os trabalhos Ia

Denl,ro de, mais alguns que alOda nao eSldO _em m�otar de Cr$ 6,00. � 60 vezes �,nperior�� à da �al"stra proferida duran lou o·:::;ecretáf.io da A'gri
dias, outro gl upo de se- dia com suas obrlgaçoes II. Fucaca � uma, real�- Terra, A .vênus Es , pe te a abertura do Encontro cultura, Glauco Olinger

D,horas de prefeilos calã- Lembrem �e ·9s interessa· za�äo art�st�co UDlverSI sando 1.180 quilos, foi de Veterinários

catari-I que
discorreu sobre �

rlnenses deverão enconlrar- dos: só ale o dill 6 de Aoöslo' tárls braSIleira, uma das 1 a n ç 3'd a no dia 27 de nenses para Atualização politica agr1cola do Go-

lIe na Agronom.cil,· com de 191�, maiores no gênerõ. março último. de ConhecimentQs. O verBO de SC. '

Bm discurso proferido
ne sessão de 22 de novem

bro do ano passado, na

Câmara dos Depuredos, o
.

Deputado Pedro Colín. fez
uma stnrese histórica da

Iluação do Brasil no cem

po das relações exteriores.
A a e l i san d o Iodos os

aspéctos que envolvem a

polílica diplomática do nos

so governo. seus concei '

105 judiciOSOS repercutiram
com geral aplanso' nos

anais daguela Çasa do
Congresso, A certa eliure
do seu dtseu-so. o Depu
tado Pedro'Colin declarou
o segulnre:
"O Brasil é um exem

pio de defensor e preucen
te de uma democrecia po
Ilvamenre -r-' políuce, ra

ctal e culrurel. País de 10'

lerâncíe, lívre de compro

missos senão os que Itvre
mente assumiu, quer a pa;(
I segurança � o respeuo
,ã pessoa humana, r'ealizan '

,do a justiça social em ler-

mos universais. Bs'" é a

nossa posiç1jo ideolór;rica,
com conte·údo· invariável.
Conludo, não se exaure

ar a nossa polllica eXlerior.

Justiça social e desen- "

\lOlvimenlo econômico são
os dois pólos dessa ativi
dade, Por isso mesmo, as

energias da nossà diplo
macia se concenlraram em

fllvor do desenv,olvimento
econômico, porém sem pre·
jUizo das tarefas de refor
çar a paz e de aliviar as

Política
Governo

I e n s õ e s

inlernacionais'l
de influência, considtraódo

alravl!s do forlalecimenlo él paz condição essencial
das Nações Unidas. à conquista do pFOgresso

,
e conservando-se fiel 110

A_o encerrar seu discurso" preceito da solução pllcifi
assim se expre�sou: ca de controvérsias, prln-
"O Brasil opõe-se à di- 'cipal linhö de atuação de

visão do mundo em zonas sua diplomacia,

Minifeira de 72 11.° Fucaca

N.O 2694
Fundado .em 1876

Emanclp�do em 19S4Sábado, 29 de Julho de 1972

IPo�ntllc� e em�re§áirn� nats �erto
O deputado Dib Cherem, julga o deputadoDib vez, ouvindo e auscultando,

da ARENA de SlIntt! Ce Cherem "ser oportuno re r e c o I h e m opiniões que
larina, disse em ßresflte, cordar que, na ocasião em poderão ser da mais

.

alia

que "o a I u a I momento que o Congresso foi con-
.

valia pare 0'5 projeto& go�
exige uma aproximação vocsdo para dis é u t i r o vemarnemets." .'
maior entre parlamentares Plano Nacional de Desen
e lideranças empresariais volvimento, suaslideranças O deputado mos I r o u

deste ::>ais, para que se tiverem a preocupação de ainda que "deve ser preo

amiudem os debates de eherner represenranres co cupação 'constante do par-

questões que tnreressem à rnunttãrtoae de entldades lamentar, em tats ocasiões,
edrnlntstração pública e clsesteras pera menífesrer expor a atual mecenlce de

aos mais seríos problemas seus emendímentos pro' tuncíonernemo , do Poder

nacionais". prios sobre a
.

proposta Legislativo, tendo em vista

"O lnteresse das classes governamenlal. Tal prérrca os novos mandamenlas
empresertets pelos anseios foi, na realidade, bastante consnructonets",

que' refletem aspirações s a I u I a r, eis que de tal
coletivas deve ser total. A contato resultou mel h o r

proprla reforma adminis·
rretlve do País, cujas linhas
mestras Joram definidas
pelo decreto lei 200, de
fevereiro de 1967, maní
teste a Intenção de integrar
Iodos os setores publícos
e privados na execução
dos proieros governernen
rats, Isto prosseguiu -

o perlamenter quer dizer

que as comunidades devem
estar suí.ctenremenre mo

nvades pare se sltuerem
em perfeita tdentldede com

oe planos do poder públi
co."

"Aos parlementaree.elem
de SUII atuação na ·ela�o-

compreensão enr e repre I
senrentes do poder politico ração egislativa, no ple-

nário e nas comtesõee
e da empresa privada, o

que íoí alt" t '( técnicas, cabe a Importente
I men e pos:, IVO larefa de lever pare .0

pare ambas a� �a�,les. Congresso o debate dos·
A. seu ver, rats con a 'grandes lemas nacionais,

lOS, devem rea.ltzar .se c�m na condição de legitimos
m!!IS írequencíe pms, alem tnrermedlértos entre povo
da a,n,lIltse, de problemas e governo".'
edmtntstreuvos, s e r vem .

para desfazer d ú v i das, O convívio entre parle
equtvocos e desconfianças. mentares e homens' da
Adminlstredores da ernpre empresa privada só pode
sa ,particular tem, assim, engrandece- los e conlribuir
uma oportunidade de expor pare uma melhor eornpre
seus pontos de vísta. Os ensão de suas respectivas
homens públicos, por sua atividades",

'

Convençã� dos
Contabilistas

Beira' Rio 81n termos Comunitáriol-

Veterináriosap'rimoram
conhecimentos /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 31

CORReio QQ PÇ.JVO,

"CORHfIO' DO PO'UD"
-=-�-===>.<::>c:::::=o Méns�gam' da, 'ABI', ao 'II Encontro Corpo -de Bombeiros Vpluntári�MUDAS· . .

"

-de Jaragua do Sul
. f�ndoçãO: flrtur ,Muller - 1919

Frutlfer.s e Or';.mellt.tl. RegIOnal de, Jornalistas de. S. Catarina Edital de Convocação
Em'prêsa jornalistica , Advogou sempre a ABI 'o tipo de Encontros

,
O Presideóte. do Conselho Admlnlsrretlve do"Correio do Povo" Ltda, ,Lar�nj�ir8s, Peeegueires, como Oll que vem .promovendo a Casa do Jorna Corpo de Bombeiros Volunréríos de Jaraguá do Sul,1972, K8�1S"lr?�, MSClelrAs.:'a' lista de Santa ,Catarina. visando ao relacionámento no U50 de suas atribuições e ne forma do parágraf�

E'
' Diretor., boticabairas, etc.. Roseíras da. classe e à defeaa de suas, couvenienctesuentre único do art, 20 dos esrerutos sociais, CONVOC', ugênio .Vitor Schmöckel O hli a él (1 . "a lHS,'. 8� las, ion> as quals se apresente, soberana, 8 liberdade de lodos os membros do Conselho. Administrettvo e De:feras, Palmeiras, ete., etc

I polher informações
e uívulgá-las rtlspons.avelme,n�e. liberalivo, e os senhores índustnets, comerciantes t

. ',' \ Imenso é o valer da rmprenss regtonal e· ID' o público em geral, para a reunião o reelízer- se noPEQAM CATÁLOGO terfor_isnll, - obra plena de sacrttícíos, obra ingló dia 23 de 'Auoslo de 1912, na sede social.da Corporação'
ILtJSTRADO ria muitas vezes, porem indispensável como' apro- sito na rua Presidenre Epitécio Pessoa, sern númer.'

xímação e esclarecimento das masses e fulcro do nesre cidade de Jaragu.á 'do öul (SC), com início à�
progresso economíco e cultural. 1l: durante a8 20.00 horas em primeira convocação 'e às 20,30"horas
reuniões de seus abnegados 'Componentes que se em segunda e última cónvocéção, com '.. seguiDIe
balançam os exltos e a8 desvantagens e se parte ordem do dia:

.

para ipiciativas destinadaa ao aperfeiçoamento do a) 'Exame, verificação e aprovação ou não do
;;============O:::::::OC::::>==<=c:::><"""====-=-==-=-==-=-='"", trabalho protíssíonat e à melhoria das condíçôes balanço geral anual referente é!0 período de agoslo

populares..
.

de 1971 a ..goslo de 1972; "

Na época da massificação ascendente, quando b) Eleição do novo Conselho Admlnlstrenvn ;

tudo' se padroniza por modelos 'nem sempre ,os gestão 72/73; ,
. .

I mats adequados às nossas boas tradições e ao de cl Eleição do Conselho Fiscal - gesrêo 72/7a;Registro Civil que mais valoroso imaginamos para a posteridade . d) Al!silOIOS geraiS de tnreresse de Corporação:
Aurea Mülle!! Grubba, Oficial 'nacional, papel relevante cabe à imprensa" freio !araguá do Sul (SC), 20 de Julho de 1972
do Registro ClvU do I: Dís- de abusos e dínamo de ideais. , ,

.

'

• João Batiste Primtríto da Comarca de Jaragoi_' Ao ensejo do II Encontro de Jomalíates de Pres1dente do, .Conselho Administratlv'ldo Sol, Estado de Santa Santa Catarina sugurémee aos seus ilutres pro-
F8Z s;:!�rlnq�eB���p'arece- motores _ à f�eóte o confrade: ayro Barreto' _ Membros, do Conselho Delíberettvo - Geati.

1971/73, nominalmente convocados:
.ram no cartório exibindo 08 toda a sorte de exitos que, estamos certus, redun

documentos exígtdes-pelaIeí darão em favor da cll;lsl!e e do povo, . 'a) Representantes dos sóciosenvoe: AdalberlO
- A 5r�; Elda. espose afim de se habilitarem para '

Fernando Segismundo ßerrolí, Hermlnio Lucciolli. Jorge Kuniberio Bihr, Ja:
do sr, Anrôaío Corrêa, em

casar-se
Presidente em exereíeío Bê' Carlos Neves. Leonardo Zapella, Merlno Soares

Iolnvllle; Edital n 7.878 de 19/7/72 Mário Zenrven, Oswaldo Arl, Renalo Ewald, Walde'
- a s r'a, Hlldegerdr Osmar Zanghelini e lho de Daniel Furlani e I Bdital n. 7,883 d'é 25/7/72

miro Gorges, Arl Víero, Carlos Borchers, IAdlllberto
Buerger Raeder, em Coru- qecilia Deli Agnelo de Alma Demathe Fur Fugel, Irio Engelmann e Wilson Silva. I

pá. , Ele, brasileiro, solteiro, lani. Renaldo Marquardt e
,

,�, b) Representantes dos sócios-conlribuintes: ÁI
- Elcldia Lemke; balconista. natural d '

' , Leonora Volk�ann varo Neves, Aroldo Schulz, Eduardo FfilDcisco Wii
...:.... Ivo Arildo Tomelim' . �' Ela, brasileira. solteira Ihelm, Eugênio J(lsé da Silva, José Ferreira Cruz;
_ a sra. Idelca Row�, ,T_a�ó, neste es�ado. doml-, ,natural de Timbó, neste Ele, orasileiro, solteiro. Nelson Leopoldo Driessen, Dr, Orlando 'Bernardino

em Garibllldi; Cll�a9° e residente, em estado, do lar. domicilia mecanico, natural pe Ja< da Silva, Osmar Bartel. Ralf Marquardt, Rudollo
_ o sr,' Alfredo Rech. LaJes, ne�t? e8tado, fll�� da e residente ém Tiro, 'raguá do SUl, residßpté Hufenuesslér, Victor nauer, Geral<1o -W.erninghaus,de HermlDlo Zangh.ebDi lezes, neste estado, filha e domiciliado em Rio Cer- ErWino Gramkow, 'WolfgtlOg "'.'eeie e 'Afonso Franz,'e de Cesina Vecenzi., de Lino. Pelin e de Hel ro I. neste distrito, Iilho ner. ", �I

.

Ela; bÍ'asileirá, solteira, ga 'Pelin. d. 'Alfredo Marquardt e
natural de Jaraguá do de .Elvin8 Behling Mar- '

�:�t�o(>a::cM���� �a�:�, Edital n. T88t"de 2'/7/72 quaÍ'dt.· GJ -/ Fundo.· \ de.. Ga,'rantianeste distrito, filha 'de �uiz AugustO. Pereira e EIa, brasileira, solteira, '

André Deli Agnelo e de Maria Madaléna -Rosa industria, natural .de Ja-
<

Vicente Limongi, Netto
Maria PAdroni DeU Agoe Ele, brasileiro, lolteiro, rag!1á d'o Sul, domiciliada, Em SeU8 muitos pronunciam.en,tos da tribuna
lo, á

'

t 1 d G
e, residénte em ·Rio Cer- da Câmara Alta f'ocalizando temas ,relacionado.ope� !10, na ura e ua· ro II, neste distrito, filha .

.
- Eugênio Vilor SchinÖ- rammm, neste e,stado, de Haroldo' Volkm'8nn-D cQJIl o .!iJª a: dilL!!!:> .trabalhador .rural, o Senador

Edital n. 7:879<de 20/7/72 g Fiá' B 't d ARENA dAt' 'I"ckel Filho, filho de Bru dom.iciliad,o .

e residel:!te de Ellfina Gielow Volk-
VIO ri o, a o ·mazonss. em ID818 I·

nhilde e EugêniQ Viior Ludero' Ramos Gonzagll à Vila Lenzl, neste dIS,- 'mann I
do, no encaminhamento. de 'um assunto', segundo

SchmÖckel;' e Bmma Berrf trito, fill;li>' de Augusto
,. ,enteIlde, da maior importancia para a definitiva

- a srla. Armelina Cat Ele, brasileiro, solteiro, André Pereira e de Ma· E para' que' chegue ao co- implantação, da paz sócial no Brasil. e que acolhi
toni'

'

motorista, natural de ln ria Fernandes. nheclmento de todos mandei do pelo Governo, harmonizará -as relações entre o
, -

passar o presente edital que .

t I t b Ih til T t d'- Dr, Waldemiro Ma daial, neste estado, do- Ela brasileira solteira será publicado pela Imprensai
capl a e o ra, a o no \..se or ag� c� a, ra a-se o

ztlrechen, abnegado méd, ico miciliado e residente nes" , ,
e em cartório OIde' será pequeno proprletárto, que não dlspoe de seguraD'

de nossll cidade; ta cidade à rua Procó
do lar, natural d� ,J!,ra afixado durante 15 dlaB, Se ca da Previdência SocilÍl e a falta de um fundo

.

S
-

'N
'.

G f'lh J D guá do Sul, - dO!lllclllada 'alguém souber de algum Im-< de garantia de tempo de 'servi"'o capaz de dar BO- o levem erglo or piO omes, I o e eo- e residente à VUa Ltmzi di t .. ,

berto, filho do, sr ..Dpnaldo dato Bamos Gonzaga "neste distrito' filha d� &:Ii �:�a�s, acuse-o para os t�8�alhador do campo as'mesmas prerrogativas 8

Schroeder, em Mafra. dlf Lavina Ramos GonzaCJ A d é R
.,

d M
' AUREA MÜLLER GRUBBA ali mesmas vantagens dos trabalhadores urbanos.

ga Cn �l Rosa, e e ana Oficial O s'r. Flávio Brito está plenamente convencido de
Dia 02 ;.,. , ,amI o osa. qu nio ode co c b' l'd

-

d mnla,.brasllelra, solteira, e" ee p
.

n e tilr a conso I açao e u

.

..:_ Ara. Mar!an Meis do lar, natural de Rodeio, processo eeonomJC�, baseado no tr.abalho do home'!l
ler .Marcallo; neste eat8;do, domiciliada Edit"l n. 7,882 de 25/7/72 d.o campo, desI_>r�vI�o da8.garantlas e da tranqUI,
, _ II sra, Ângela Pereira e residente nesta cidade Marcos Lucht e '''Correio do Povo" hdll�e da PrevldenCla SO<;lal, �II!, extensão e pro·
Maiochi, à rua Procopio Gomei Margot Raduenz

um Jornal fumhdade.
filha de Rafael Berri �

a ServI'ço do Povo ,Compr,e.ende que os, desacertos nest� P?lB
de Adelia Berri. .

Ele, brasileiro, soltei�o. duraram mUlt� tempo e que, portanto. é preCISO
(.. engenheiro quimico, na um prazo maIOr par'l completar, os aCólrtos. Contu.- O ,'ovem Waldemar tIde Joacaba n tEd't 1 7880 d °4/7/72

ura , es e do, expressa' sua cODvic"ão de que a acuidade eSchroeder, ne"t" cidade', I a n,. e '"
t d d "I' d

' Y
... ., es a o, omlCI Ia' fi ,e re a visão dQs dirigentes do Brasil não faltarão para,;_ o,sr. Hermflio Ramo:!,' Cópia recebida do ofl'· I'd nte' m Joa"a'ba nes 'C " N" t .

8 e e y,
. 0850r«:10 aCiona mostrar a inadiabilidade dessas providências li 08

- Fidelis Schiochel; cial de Ti�bó, neste .te E8tada, filho de Fritz
F d W II' critérios de urgência que' a informam e tornam

� o sr, Waldemar Bruch', estado,
'

Lucht e de Al'zl'ra Lucht or I' ys.

'. prioritárias entre as mais válidas de" quan'as o
- o sr, Almiro Gumz',. J

-

J é F I' ,

Boao os ur aDI e Ela, <brasileira, solteira, Vende·se' 1 consórcio rasil ,posea adotar
.
'.

- o sr. José Hermelo Erpr" .

Marchi; 18 e In do lar, natural de Jara do fundo nacional Ford

���'-'<t��. Ele, brasileiro, eloteiro, guá do Sul. domiciliada .Willys, bcilita-se paga· '

Dia 04 operário, ' natural de Já e residente nesta cid,ade mento

'11) 'It.. d §'_ a sra. JaHle Tobias raguá do Sul, qomicilia- à rua Procópio Gomes. Tratar na �irma ..Mor"ttL

! r i 1I11117L fi' tflIllll7L d]l
de Amódio; do II residente em Nereu filha de Hitrtwig Raduenz Jordan & Cla, em Jara o I!JLll � 'tliM <tlL

_ o sr, Vitorio Lazzaris; Ramos, neste distrito, fi e de Lili Giess Rad.uenz. guá do Sul - SC. ���..............................- .............................................

�;i';á sra. Iracema Müller :tnilmrl: =, ' ,.Q>;::;O:,'I • " .. :.:.�., ; ,x J São :a�:�GG���a::;a f��:�'8:: do Rio de
\ - o sr. Wigando Voigt; �' - "

,

�

,
"

� , Janeiro - Bra,Bilia.
'

"-"- o !!Ir. Hilário Alido 8:': Olhos, Ouvidos, Nariz e Garga,nta ':.:.l} Processamentos perante quaisquer Mi.
Schiochel; \ fi � � nistério!l, Autarquias e Rêpartições Públicas

,

= � t����s�p��I�un�::j fi

O
\

M
,.

C' t
. �l t �:::���rio Central=

'

nando, filho de Yt!�a e Dr. [�

8C
'1

t�r;;���;:�;.'m e",.;,o.

, r.. O· I r -8n e r I. ;v�:�:i:::;:..�s;;).. !t. ".-
G..

P�:",
Campanha de Educa�ão I fj· . B 1 li

Estado da

GUA,NABARA ,

Clvlca � :CoosuItas no Hospital, ",São .José" 11 �r;=::::--<I�'�O hasteamenlo da f 1
Bandeira e o canro �� �l Dl" .. Rejnoldo MUrara
do Hino Nacional são fi

-

:1 ,
. .

l
obrigaló�ios, uma vez 8:� todas terças e'q,uintas-feiras p�la 1.1}

,

II. A.DVO.GAB'" III. '''�.
por Sernclnél, em 10005 g B T �

J
05 eSli!belecim�nlos fi 11 �:::��;:�blr::� �:

f 1.:""�"�::�...���""�:��v,,�,,.��,,.�����..=1�=2

ASSINATURA:
Anual ., , , Cr$ 15,00
Semestre , . .. Cri 8,00
Avulso , , , . Cr$ 0,30
Número .�t�asado CrI 0,50

I

ENDERtÇb:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal, Deodoro, 210
jaraguá do Sul - S, Catariaa

Leopoldo Seide)
- aORUPÁ -

s oo I A I S

Aniversários
Fazem anos. hoje
- O sr. Guilherme Ra

duenz;
_

- o sr, Hilário Bettel.
Fazem anos amanhã

- II srll. Wandâ, esposa
do sr, Manoel F. da Costa,
ein Itapocuzinhoj .

- o 3r, Daroldi Bona;
- Dr. Armfndio Mar·

quardt, em Joinville.
Dia 01

l!ia 03

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério do 'Exército E�ital de p'raça com prazo de 30 dilt
-

O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito
• III EXÉRCITO' da 'Comarca de Gueramtrlm, 'Estado de ,Santa Cata O Doutor Olavo Weschenfalder, Juiz de Di-

,

,

f dI' reite da Comároa de Guaramirim, Estado de San'5.a RM - 16.a CSM - 5.a DEL nna, na orma ,a et etc,
ta Catarina, na forma da lei etc ...

JSM DE JARAGUA DO SUL SC fAZ SABER aos que o presente edital com F A Z S A B E R a todos qU8n!OB O present�-

prazo de trinta dres virem, dêle conhecimento tiverem edital oom o prazo de trinta (30) dias VIrem, dêleRelação nominal qoli cidadãos que deverão ou tnteresaar possa, que o sr, Porteiro dos Audiló- oonhectmento tiverem, ou interessar p0'688, que' por
compareoer na Junta �e ServiQo. �i1i1ar de J,a�.guá rios leveré a público pregão de venda e erremareçäo; parte de Gabriel Gueaak, brasileiro, casadö, .lavrado Sul. anexa à Prefeitura MUDlClpal. no proximo a quem "mals der e maior lançe oferecer, acima da sor, residente e domioiliado no lugar Guaram Açu,
dia 25 de 9gÕ�tO do coerente ano. às 8,30 horas, respectiva avaliação. no próximo dia 31 de julho. às Município de Mas8sranduba nesta Comaroa, dravés
ara en�rega de Certificados., 14,30 horas. os bens penhorados a MADEIREIRA. de seu procurador Dr. Helio Alvea foi cequ�ridaP

Os mesmos devem comparecer a esta 'Soleni VASEL, LTOA., nesta Cidade. nos euros de Execu. uma ação de Usucapião de um imóvel localizado
dade em traja social completo. Os qua fal-arem, te- tivo fiscal n.ss. 01/72 e 03/72', no hall do Edttrclo em Guarani Açu, Munioípio de Massaranduba oom
rão seus Oertificados recolhidos à 16,a CSM, do fórum >desfa Cidade. São os seguintes -os bens a área de 35.000 m.l! oom as seguintes confronta-Aoaoio Avelino d a Melo, Ademar Lange, Ade· 11 serem praceados: 1) Um, terreno, struedo na rua çõea: Frente, oom Estrada Guàrani Açu, oom 54
mar Rahn. Ademar Hausen, Ademsr. Kaiser, Ade Alfredo Zimmerrnenn, nesta Cidade, comendo a area mstros, Fundos, oom Rio Guarani Açu, a oeste
war Krautsfeld. Adenor Luiz Bertoli, Ademir Sie de 900 m2, sern benrettortes, com IIS seguintes con tambem oom 64 me tros de um lado com terras de
werdt, Ademir Volz, Ademir. Salai, Afonso Oeste fronteções. Frente com, dita rua; Fundos com terras Antonio Gasa-grande oom 531 m e rio 8/78 m e
reich, Afonso Crislofolini, Airton José Oarlíui, Alfre- de Irene, Jung franke, Irineu Dolhmenn. Ivo Dolhmenn, 'de outro lado oom terras do requerente oom 609,
do' Kanke, Filho. AlQliro Steinert, Alf"u' Gesser. e Curt Dolhmenn e do outro lado com terras de metros, Feita a Justificação Prévia da pOise foi,
Alaor Paoletto, ,\Inro Demarchi, Alv,aro S�ardelat Carlos Dancker. Registrado no RegiSlro de Imóv�is julgada PROCEDENTE por Ity.tença. II: para que
li, Alvino Neumann. André Btenger, Andr� Souz a, destA Comarca, 'sob na 336, Livro 3, fls. é�, evelts- chegue ao conhecimento de todos e não ,os8a. noAnselmo Torezani, Ai;ltonio F,err.az, A�tonro,LamlO. .do por CR$ 1.500,00 (UM MIL E QUlNHENTqS futuro ser aleIJada ignerâncía, mandoll expedir o
Antonio Pieooli, A'nlonio da Costa. Artldo Vlefl�utz. 'CRUZEIROS). 2) Um terreno situado, na Rua' loäo presente edital, que será afixado. no lugar de COII
!fildo do Nascimento. Arlindo Kamohen,'\Arhndo .ßurscherdt, contendo ri eree de 1, 818.50 m2, confron tume e publioado na forma d'a lei', Dado e passadoHomburg. ArnoIilo Leonardo .schmill .Neto. AI.nol. tando pell! frente' Da Rua João Butschardt; fundos nesta Oonrarea de Guaramirim, ao Cartório do Oí
do Reckziegel, Arno Debarín, Artur Giese, Ataldes ·com terras de Carlos Dancker Filho e dos outorgan vel e ARexos, àOll seil de julho ds mil Ronoentos
Junior. AU'relino Bastos, Bruno Braun; Bruno tes compradore's; De um lado extrema com a rua, AI- e sst8nta e dois, Eu. (as) Rall fallln Esorifão, o da-
Ziehlsdorff,Oarlos Borohera, Calso Luiz lBlllvador, fredo Zimmermann e do outro lado com terras de tilografei e BubsoreYi, '

OelBo Zapella. Celeste An.tonio FUlsi, Cirilo FelipPI. Emilio Bablitz, sendo adquirentes Helmulh Adolfo E, (as) Olavo Weschenfe�der, Juiz de Direito
Olemente Qomingos, �Cl2rt Roesel. DalDiary .Bona. Vasel e Ernesto A. Will i VaseL Transmitentes Irene

C E R 'I' I DÃODavid da Costa, Daroidio Martin.elli, Deooleolo Ba· Jung Franke e seu marido Thomas Franke, Ingo
lida, Edison MarqueB. Ed'gar Krueger. Edvino Fuz: Dolhmann, Irineu Ivo e Curl Dolhmann. Avaliado
zi, Elias Meldolà, Elisiário Macedo. Emidio Bucm, por -CR$ 3.000,00 (TRES MIL CRUZEIROS).�)Eno Volkmann, Ernesto Wintrioh. Euclides Gorg.e Uma casa de madeira edificada no-terreno transcn
Giovanella, Ellzebio Prestini, Evaldo Diemon EUI tó no> item 2, avaliada por CR$ 3000,00 (TRES
co' Zapellini. Fidelis M'urara, Frauoisoo_.Finta, Fran- MIL CRUZEIROS), 4) Um rancho de madeira edifi
"isco WandJlr, GeraldO Hornburg. Geremias' Loren clldo no Terreno. transcrito no item 2,_ avaliado por

.r=='=====================nc�lIi. Gerusia Carlini, Gi,lmar Hornburg, Hilri Muel-. CR$' 1.000,00 (UM' MIL CRUZEIROS). 5) Um

qua.,' Iler, Haroldo Bier.' Heins Drews, Heinz Horong.o,o. dro de serra montado, inclusive vagonete. POli'ilS, cor
Helmlllh Briese. Hilário .Belarmino, Hildebrando reias e um motor eletrico de tO HP, marca TRICLAL
Wendorff, li:rácio Winkler, Ingo Belarmino, Ivsnildo avaliado por CR$ 6600,00 (SEIS MIL E QUlNHEN '-
Erdmllrin. banir Lombardi, Ivo Aldrovandi, Ivo TOS CRUZEIROS) totalizando a avaliação CR$
Krueger, Ivo Zqnnenberg,lrineu Avelino Fag!lndes, 16000,OQ.(QUINZE MIL CRUZeIROS)".
Izario Fellrin. João Gonzaga dos Santos, Joao Pe' .

_ .'. _

d b Civil, Comeroial, Criminal, Adminis·
reira Abreu Batists, João Airton Trêntini, Joaquim ,Nao 'havendo h.cltantes ou, Gao sen o .0Sl ens trativo e trabalho:

.

Acari Cuco, Jorge Rainiak. Jorge Dalsoquio, José arrematad�s� desde Ja flCiI deSIgnado o dia .0 de Com diversos oursos de' e.pecializa.
Oarlos Oliveira, Lauro Mamke, Luiz Dal-ri. Luiz _I,gösto proXlmo, as 14,3.0 horas, pIra", segunda préL ção em CURITIBA e fala o ALEMÄO,
Hilirio Stinghen, Max Koehl&r, Nilson Franz. Odai� ç,a,. de..acordo com�o d.lsposto no art. 3:4 do Decreto Atende cobrança·. para Blumllnau, e

,

Al.es Rosa, Olimpio SohmiU, ,Orlando SohiniU. OSDI LeI n, 960, de 17..2.38. cidades 'cirounvizinhas. (
Mokwa, Osvaldo Blanck. Otorino Felippi, Pedro E para que nintuem possa aregar irnorancia é Hscritóriol Avenida Mal: Deodoro, 406"
Sqhmidt, RJlulioo Ziok, Reinaldo Jaoobi•. Re expedi'do-o�prl:sente'-edital. que-str'á afiJl:ài1"o õõ-Iugar (ao lado' da Farmáci'a Avenida)

-' ._-

DO Hornburg. Rioardo Rux. Rolf GO�!,8ch, Rudl.aldo de coslume e publicado uma vez no Diário da Justi ,Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903

IIne Souza, Salézio Lorencetti, Seb8ltlao SohneIder, ça e trê.s vezes no jornal "Cor�eio do Povo" de Ja ---: 1.. andar - apt.o 203
,Sido Berner" Silvino Rieller, Sietrid Vasel, Valdir raguá;o Sul. Dado, e passado .

nesta Cidade de JARAGUA DO SUL _ Santa CatarinaBortolotti. Valdir Witthoeft, Waldemai- Balimann. Guaramirim. 'Estado de Santa Catarina, no Cartório b========�=======:=====d!J.B.M. - Jaràgui do Sal. Julho de 1972· ,do Crime, Civil e Anexos, aos nove' de junho de
"

OBÓrIO Iflein, SecreLa1rio mil nõvecentos e setentíI e dois. Eu (as) Ralf Faltin Es
,

.

crivão o dalilografei e subscrevi. ,

I
.

'

. (as) Olavo,Wnchenfelder, Juiz de Direito

,-Nota Para a mprensa- I
CE'RTIDÄO'

"

o FOGO SIMBOLICO DA PÁTRIA passará
.

Cer,tifico que a presenle Cópia Confére Com, o
por Jaraguá do Sul no próximo dia 03 de, agôsto, Original do C!�e Fé.

"
.

quinta,feira, por volta das 13.00 horas.
.

Guarllmlrrm, 9 de JUlJho de 1972 ... ._

Neste ano eS8a tradioional maratona cíVica Ra,lf fa·ltm, Escrlvao ,

reveste se de'oarater todo espeoial, pois. está
__-'-------------------'finculada às cOllJl8morações do Sesquicentenário

da Independênoia. Politica do Brasil.
. Edl-Ial de PraçaPara que Jaraguá do Sul propororone recep'

9ão condigna a,1) Fogo' Simbólico da Pátria, a
"

.

.Prefeitura Municipal conclama a toda a população O Doutor Olavo Weschenfelder, JUIZ de Di
do Munioípio par)l que. 'prestigie, o�m a sua pre- ,reito da Comaroa de Guaramirim em Exercíoio,
Rança as solenidades que, serão rea�lzada� defrun nesta Comarca de Jarag?á do Sul. Estado de Santa
Ie à Prefeitura na data e horas aOlma Citadas. Catarina. na forma da lei, etc...

I 0"=======.==.==========.11J.araguaen·sel Demonstre o seu,espírito 'de bra
,

FAZ SABER a todos oll que o p�esen�e edita8illdade, assistindo. oom s,ua famílIa, à p.a8sagem de praça, oom o pra.zo de dez. (10) dIas, virem ou II '. II '"do Fogo Simbólico da Pátria, por nossa Cidade, dele conheoimento tlv'ere.m e lOte�essar possa. q,uer ',', Escrl·to"rl·o Jur"ldl·co Conta"bll',II,serão arrematados por ·qut>m malS der e !DalO
lance ofereoer. ,em frente às portas do Forum

IrSindicato, dos Trabalhadáres nas no dia 18 de agosto p. vindouro. às 10.30 hora8, o� ','1 a 'ax Roberto Bornhol:.lt "I· MA. bens penhorados à Dante SOhioohet, nos aut08 da lVI: undústrias Metalúrgic�s, eeam- Ação Cominatória,proposta p�la Prefe.itura Muni· ',li
.

_ IIcas 'e do Material Elétrico de oipal de Jaraguá do Sul, abaIXO deSCritos: Luiz Henrique da Silveira
. a) - Uma Radiola, marca Teoh-Master, oom II IIJaraguá do �ul móvel de oor marrom, com 1 metro de altura, por , A D V O GA DOS II/ 1 metro de largur!!" avaliado em Cr$ 500,00.' I '

Edital de Convocação b) _ Uma Caixa Registradora, elétrica, marca II II
Para Assembléia Geral Ordinária National, oor beg!', avaliada em CI $ 850,00: II.. " II

O Sindioato dos Trabalhadores nas .Indústrias c) - Um Liquidifioador, maroa TurmIr, cor II tn\lMl'lT�TJf"tflI§ \IT � [l)1f' ti � IIMetalúrgioas, Mecânicas e do Material Elé�rioo de branca, de aç'J inox, avaliado em Cr$ 80,00; Tot!'.l II lllIJ)l� IDhUJIVlllU�'Ur1lJl � ß\lfi.IUIßh)) IIJaraguá do Sul. Convooa os a8sooiados da cate- Cr$ 1 430.(10. .

II II�oria para a AS8embléia Geral, Ordinária, à rea- Os referidos bens serão arrematados por quem
" Contador Uhzar-se ,em sua Séde Social. sIta a Rua Arthur mai8 der e maior lanoe ofareoer acima do preço

MÜller, n .• 105. nesta cidade, no dia 30 de J_?lho da llvaliaçã9, podendo serem eX)lminados, eor II ,-' II
de 1972, às 9.30 horas em primeira oonvooaçao e quem interes8e tiver, no looal em que �e aoham II Registro de Firmas IPI II
em segunda oonvocação (I) uma hora ap?s, para depositadOS em mãos e poder do próprIO exeou II IIdeliberarem sobre a seguinte Ordem do DIa: tado, E. pa�a que chegue a.o '10nheoim'ent\) de. to II Escritas Fiscais Imp. Renda IrI - Leitura, disou8são e votação por escr�' dos interessados. foi exptÍdldo 'o presente e,dltal. -·e t b'l'd d ICM "tinia secreto do Relatório da Diretoria, Balanço que será afixado no looal de 'oostume e publ!oado II on a I I a e

Financeiro e d.emoDstração d� aplioação da Oon na imprensa 100aL Dado e pa�sado nesta cI.dade II Defesas' Fiscais INPS II
t�ibuiçio Sindioal do exercíoio de 1971,'c,om reBpeo de Jaraguá do Sul. aos onze dIas do mes d� Julho II FGTS IItlvo parecer do Conselho Fiscal. do ano de mil novecentas e setenta e dOIS, Eu. II 'I"II - Leitura disoússão e votação por es�ru (as) Amadeu Mahfud, escrição, o 8ubsorevi.

" IItinio -secreto da' Proposta Orçameatária para o (as) Olavo Wesohenfelder
IIeXerOíoio de' t973 com o respeotivo parecer do Juiz de Direito, em exero, II, Av. Mal. Deodoro, 210
II(Jonselho Fiscal.

'

A presente cópia oonfere oom o original; dou fé. ,. "

,

JarBguá do Sul, 26 de Julho �II 1972.. . Jaraguá do Sul, 11 djl _jUl!lO de 1972 II· . II
Cel80 Salustiano Medeltos, Prebldente O EIIC�I�io, Amadeu Mabfud 0=====1====.====-:-====_.,

\

Edital de Citação

Certifioo que a presenta cópia confere oom e

orijfinal do qllt! doo fé. ,

Guaramirim.6 de julho de 1972

Ralf Fallio,' Escrivão

ÁDVOG4DO e AUDITOR

DR. FRIEOEL SCHACHT

�--------------------"""---------------�

(An�iga Oficina Kohn)

Pinturas Jaraguá Ltda.,
!l I

Pinturas de Letras. Painéis.
FaiXas e Placas

Mudou lIe pars a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO no povo
FORTALEZA -:0 metro.

JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO, Z9 DK 'JULHO DJi: 1912 N.o Z.69' primeiro teste com o O motorista atropelara
������������������������������������������� B�ômek� apar�ho em umhomemeumacrian�

fase de experiência no qUI> passeavam de bicl
Irmão Etwino Haas é o novo Detran .Cearense, acusou cleta, e mesaro submetido

If"n � ll1l IDl t]l Al.fll ln"JIflí IDl � embriagues do motoríata- 110 teste horas depoís do

\L lU' 1l (Ql. l,\Il lU' lU � díreter do ,Cole"gíe Sãe LUl'S' Olavo Ohaves Rodrigues, acidente, o aparelho acuo
que atropelou e matou 80U Indices elevados da

,

dual peseoaa em Farta ,álcool no pul m i o do

O L' S" d D' I
Este semanário tornou conhecimento, através da

Ileza.
Olavo é o primeiru examinado, o q u e foi

IODS a erYJço o ever .edmtntsrreçäo provincial dos Irmãos Mllristaa em elemento a ler

proces'lsuficiente para lavratura
CL Páulo 'Morettl Santll Cerertne, com sede nesre cidade, que, II parttr "dado criminalmente com de sua prisão em,flagraa.

t no seio da sociedade que Iodos baurimos a
de 10 de lIg�sto próximo, o. n0880 _já c.on�ecido e prova extraída no 8afô- te.

/,

tarna e filial devoção ao serviço desinteraseadc e a prezado lrm�o Alcfdlo SC�'!Ild,t �sera subetltuído �o ,7,===========.
ela consagramos nossa vida de leões, propagando cargo de diretor do Coléglo Sao Luis pelo Irmao

noasoe idelis por todos OB meios ao nOSBO alcance. EIWIDO Heae. G' R E M" IST A 1
Assim lendo, Dão deixamos

\ perder nenhuma A 8upracitlldai eubstlrutção se prende ao fato de
'

'

•

ooasíâo de tli,uliar nOlla mensagem de otimismo, o Irmão Alcldio haver sido convocado' pela enrtdade
proóurando ganhar admiradores para n08SO traba menrenedora do Colégio Säo Luis, para realizar um

lho, admirád.ores, entendase bem, e não bajulado curso de aperfeiçoamento e especialização na cidade'
rea, já que aqueles nos estimulam e este� nOA prs- de Porto Alegre, até o linIlI do cerrenre ano.

judicam na polarização
-

de sentimentos que sedí-
mentlm nosae vontade de lutar' e dEI nncer. Entre nós desde 1967, o Irmão Alcidio soube

Introduzindo e íntensificendo práticas saluta- granjear e oi e r e c e r a emízade e a admiração de

reB ao desenvol,imento de um trabalho tle bass, o jaraguá do Sul e dos municlpios vizinhos quer pelo
Leonísmo procura e consegue eensibiliaar a opinião seu espfrlto alegre e exrroverndo, quer pele formação
püblica, fazendo oom que suas campanhas meffQam cultural e religiosa.

.

não s6 o crédito da sociedade, mas, o que é maís Por outro lado, seu substltuto é nosso velho
importante, seu apoio e participação. '

amigo e conhecido, o Irmão Etwíno Heae, a quem
DS.Bse crédito, desse apoio, dessa participação aprendemos a edmírer e respeitar desde 1952, sob o

, resulta a ohra do Leoóismo, obra por excelência nome religioso de Irmão Evaristo Pio, vindo a ocupar
inspirada na conjugação do vptbo sp';ir e funda- ã partir de 1955 o cargo de diretor do então Ginásio
menrada no deaenvclvlmento uasural e admirAval São Luis. A ele cabe o mérito de haver criado em "==========================1

do seu trabalho sem alarde, da um dever com es- Jaraguá do Sul o curso de Contabilidade. 1P i
o �

�
"

raeterístir.8s inRtransferíveis porque restrito muito • 4lI ll1lll:r> O)) Al t]l � d.])rm O)) � , tA
mai. a uma ideologia do que I uma ímposição. Ambos, portanto. Irmão Alcídio e Irmão Etwino llJI �@.U' (Ql.� (Ql. 1I111l(Ql.� �

E IÍ inculcando uma ideologia sem preconcai- possuem Jinga tolha de -servlços prestados à culiure o
o

AI
o I

�tes.que o Leonismo consegue conceituar-se sempre \jaraguaense, II per de estreitos laços de ernízede com 1J'\)llOf l,\Illll IÜ) §tIDlal @fmelhor ne esflora do aeu "modus- vivendi", conatituín jaraguá do Sul, lendo dado li esta Terra inúmeras 'fiY 9
do I ação que dasensolee ,erdadeira pedra de -to- demonstrações do quanto a prezam e do quaoto por JIflI�� � O))fIDl'pi!que de 8ua suetentação oomo entidade que motiJa ela trebalharam 'até aqui. IU'�� �(Ql. �JSlU8 membros aó serviço desinteressado.

_.

'Reconhecidos ao trabalho extraordinário dessés
Mal que fazer para que os membros do'Leo BRASÍLIA, _ "05 resultados dô Conle

nl-smo sempre encontrem ,nota mO·I·v8P.1l-0 para 'seu
dois diretores, sô nos rel!ta almejar ao Irmão Alcjdio J' b f• Y I I rêncill de Estoco.m'o so re o Meió· Ambienle oram

ser,i"o d-esinteresssdo? Entl1e outrls COiB8S, apri' exce ente aproveiJame[lto no curso que v�i rea izar,
Y ao mesmo tempo 'em que registramos ilqui nosso pálidos, mas, d,� gründe ulilidade, porque pela primei-

morar a inteligênoia, estimular a vontade e seDsi', abraço de desp..edida que, nestÍl hora, se contunde ra vez a hum,a�ldade .c0":le�a � �e entender sobr� os

biliza-r o ooração, sem contudo fazer dos ·três um
com 'nossos braços que se estendem para receber de problemas de sua anti eXlslenCla -, forllm palavrascompartimento estanque d'entro do plano das/ ativi-
volta ao "São Luis" seu ex.direlor, lrmão Etwino; do Seoador jo�é Sarney (ARENA-MA�, _?a tribuna do

dadu leonÍstiols.
.

a quem dize,mos, em nome de todos: Senado Federal, lem�rando. qu,� a polulçao das armas

Daí o precisarmos viver a inteligincia para conl'nua a ser o maior perigo .

conser,ar a vontade e dignifioar o coração, fuen BeM-VINDO A jARAGUÁ!
do-o pulsar em ritmo de ulp trabalho que· repre'
..nte RO meamo tempo a sístole e a diástole, ,a sín
tele e a análise de' tudo quanto pre8supõe um mo

,imento lI'erado pelo centro irradiador de nililsas
eneriias, energiaB que se ramificam e 'dão saDgue
no,o pari a sustemação dós compromisloB advin·
d08 da nossa, predisposiçlio em jamaia recosar °

trabalhQ Oll escunr-noB de soa participação.
Aplicando a inteligência é 'mobiliundo B "on

tade, o coraçãe haverá de ser 8empre uma fonle
inesiotável de Ilnergias, o tônico que DOll lIuBtentaQ
r6 e nós rnitalizará para jarqais baquearmoB ante
a8 naturais difiouldades que o dever nos impõe,
de,er cujo fiel comprimento envol,e I consoladora
verdade expressa Das

.

seguintes palavras de Rui
Barbosa:

"Meu futuro está preso ao me,� passado pelo
nobre cativeiro do deter."

Depois de lembrar qQe a palavra eco·

logia passou a ser usada pelos locutores
públicos' com a mesma magiacomo no passa·
do se falava de Deus e da criação, o Sena·
dor José Slirney disse concordar com a

atitude brasileira 'na ConfeJ'éncia de Esto-

) Simone Pasold Agradecemos � sua presença, pois dela colmo, acrescentando que a mesma devia

I r i 8 Braodenburg .

� do corrente e, como não depende o brilhantismo de nossa promoç ser coerente no eetor internacional a' nO

Aldo Rome,o Pasold, pre-I podia deixar de' ser, 8ur
. "

setor nacional. I

, feitoMunicipal de Schroe preendeu agradavelmeD .

E t cl 't 't
- O nosso maior problema é a miséda

der, tê� u prazer de\par· te ao distinto casal e' 5 a o "on ra Cl '

.- ticipar o nascimento de respectivo8 avós. E8ta) \J '. de nossas populações pobres, principalmeo·
8ua filha, que receberá folha apresenta cumpri- \ te as do Norte e- Nordeste e não pôd'emos
na pia bati�mal o boni�o ment?8à Simene e felizes

tre'ze Gompanhl·as
ter duas políticas; uma, n9 setor interna·

pome de Simone. O fl:!hz papais 6 'avós. eional e a outra, de uso nacional.
eVEmto deu se nb dia 24

, ,
"

,

de segúro

ANO LIV

, ,.

Falecimento e

Convite para Missa
Belarmino'Garcia e demais familiares, pro·

lundatnente consternados, comunicam .0 fal'tci�
menlo de seu ente ,querido.

Euclides Viêira Garcia,
ocorrido no dia 20 de julho de 1972, na cida
de paranaense de' Formosa do Oeste, quando
conrllva 62 anos de idade O extinto loi um

dos pioneiros de Formosa do Óeste e por suas

múltiplõs relações com o nossa meio era lar,

gamenle cõnhecido e admirado em jllraguá do
Sul, deixando viúva a 'ara. Paulina Murara-

,

'Gllrcia e 10 filhos vivos.'
Convidam-se parentes e amigos para li

Missll de 7.°'. Dia, a ser celebradil nll Ca'pela
N,S ·dó Rosário, eil! Nereu Ramos, 'ài �9 ho
raa do dia 29 de julho,' de' 1972. Por mili,s este

áto de· Fé CriSlã, antecipadllmente IIgradec;e.
Jilrilguá do Sul, Julho de 1972 .'

Os familiares enlutados

Flori'dn6polis - Por

de'l
de adminislração diretll e

terminaçäo do Secretário indirela, menos os já in

Sérgio Uchoa de Resende clufdos nos oUlros.campos
da,Fazenda. no senlido de e os poderes judiciários e

dar cumpri·menlo ao,decre Legislalivo 4· - BRDE,
lO número 42, de 23 de BESC, Caixa Econômica, RAsidênci8: Dr. Nereu Ramos, 419

Iobril de 1971, que inslitul IPESC e a Companhia CO.MU1E"Ä - 1!i...A(:NlrA C.a.TA1JlU:::NA
o seguro de órgãos cen· Clltarinen�e de CrédiJo, _

Iralizados e descentraliza- Financiamento e Invesli-
-----------

dos do po d e r público mento. ----------

estadual, o Deparlamenlo . ,

de Patrimônio da Secreta· - SOHrEIO -

ria da Fllzenda reillizou, O sorleio foi realizado
no dia 28, p. passado um no dill 28 às 9 horas. no

sorteio entre 13 companhiös Deparlamenlo de Patrimô
séguradoras que se inscre- nio do Secretaria da Fa
verdm p.llra prestar servi' zenda e indicará enlre as '

ços ao Estado. 13 companhias inscritas.
,

O patrimônio esralal foi as qUlllro.1 I d�,r es d'os
dividido em quatro campos quatro campos,' aendo 'as'
especlficos: 1 ° CELESC, dtmais 'dislribuídas equita
:lo C O T E S C, CASAN, tivamente cntre os campos,
DER' e DA.5P, 3· - órgão como co seguradoras.

ClnlldorBO�1J �e' 72, da fscíla J�cnicH
�e CIRl�rcil "� ao lu í f, Iromuuem
Di, 05/08/72

Às \

22 horas - BAILE
Som? OS DINAMICOS!!
Dia 06/08/72

Às 12 hs.. SUCULENTA FEIJOADA
Quem faz '? . .. "lke Lehmann"
Às 15 horas - SOIRÉE
Quem embala? "OS DINAMICOS"!!
LOCAL: "SALAo CRISTO REI"'-

Cuidem-se
.

os que gostam de pinga:
Ba{õmetro vem aí e e�tá aprovando

Dia 26 de agosto' estamos aí!
Vem quente, que nós da CHAPA 2 estamos
fervendo. Sim: fervendo desejosos em fazer

algo por você, mas para isso _precisamos da
sua ajuda.:
- Dê uma de São Tomé -, Ver para crer.

Não creia, mas venha e vote na CHAPA 2

e deixe o resto por nossa conta, Veja depois,
do que somos capazes de fazer por vooê.

t...

E indagou:
. "

I - De que adianlará o homem diminuir as qUilO'
lidades de enxofre da atmoslera, pesti;:idas e herbici
das. limpar os seus rios e milres para eliminar o pe·

rigo da morte da terra pelos danos ecoló·
gicOEl, se 8S superpotências mantêm ar!!enal
atômico, estoques d� armas bacteriológicas
e gases exterminadqres, cap'azes de a qUII·
quer momento destrui.r a vida no planeta?

ATITUDE; BRASILEIRA

Dr, Francisco Antonio Piccione
:M: 1IeD TC«» _ C.R.M. :1'7

(C.j:'.F.) N.o 004364379
'

Cirurgia e ClilJUla de-Adultos e CriaDças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL 'JESÚS DE NAZARÉ - (lOR.UPÁ

Representação
ElElmento residente em CURITIBA,

registrado no éORE,do PR. deseja re

presentar. firmas desta cidade naquela
GAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se aó Sr. A. J,. da Silva_· "

,

Caixa Postal, 1398
'

• I
I
CURITIBA - PARA�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


