
Soa·iedadG:r Bspcrnnc Reerccttno \7ieirens�
Dia 12 I de Agosto dê 1972

G randi050 Bai Ià de Re i - Musica BANDINHA LYRA AURORA (Rio Cêrro)

CORREIO DO POVOI
'_GuA DO SOL

Orgão de

Fundação:
!:r' u r M ii II e r maj_9l"l

penetração n:r�::�ior
do

Eugêuio Vitor Sehmöllkel

nordeste catarinense

Impresso Oll:

SOlliedade Gráfilla Avenida Ltda.

Sábado, 5 de Agosto de 1972 - N.o 2.695
Fundado em 1876

Emancipado em 1934Ano LIV JARAGUÁ 00 SUL (Santa C8tllrina�

o lrelere Tents Clube já
loi rraoslormado em Com

panhia de Melhoramentos
de Jaraguá do Sul, eirevés
escrirura pública, devida
mente arqúivada ne [unta
Comercial do Estado, de
vendo os étoe consttrunvos
serem publicados no órgão
oficial. O Conselho Admi
nlstretlvo de 7/7/7'l apro
vou a plan ra e especilica
ções do prédio que servirá
lIe horel, devendo a cons

Irução ser i n i c i a d a em

VII FAMose

Exmo. Sr. Preleiro Municipal de

.GuaramirJm
Exmas, autoridades presenres
Escolares de GUllramirim
Senhores e senhoras

Trago a V. Exa , senhor Preleiro,
II ao laborioso 'povo de Guaramirim,
II mensagem de amizade da mulher
de Jêlfaguá do Sul, no iosral,lre solene

em que os arleras jaraguaenses en·

rregam a V, Exa.· o Fogo Simbólico
da Pátria.

Aqui termina ii nossa missão,
como participanles dessa histórica

marlltonll cfvicil, que neete IIno do

Sesquicenlenário de nossa Indepen
dência, alcança todas. as cidades

'brasileirlls, pllra terminar ao pé do

Monumenlo do Ipiranga, em São

Paulo, no mesmo local onde, nos

idos de 182�, D. Pedro I proclamou
a Independência do Brasil. .

Ao entregarmos o Fogo Simbó'

lico da Pálria, nas mãos das auto·

ridades, da mulher e dos atletlls de

Guarllmi.rim, fazemo·lo convicros de

que lambém II genre Illboriosa de'

Guaramirim. lai corno o;:orreU conos·

co, senrirci palpirar mais celerómenle

seus corações, no desempenho dessa

grala missão de levar esta chamll

sagrada adianre.
A V. Exa., sr. Prefeito. nossa

gratidão pela hospiraleira acolhida e

aos jovens gUllramirenses, nosso�
, voros de felicidllde no percurso ale

li Manchesler Calarinense.
Obrigadll

Associação dos Estudantes
de Santa Catarina no Paraná

A AESC elegeu ne As·
sambléta Geral Ordinária
� Wde ma� ill�mo os

estudantes caterlnenses

que comeerêo :o quadro
Diretor que regerei os des
unos da entidade ne ges
rão 72/73. A presidência
recaiu no acaderntco Alceu
Gato, narurel de Msfre,
seguido dos colegas Mllr·

cos Anronio Balista, Mo
zart de Quadros, Carllto
Anronio Rupp, Célia Maria

Dresch, Clõvets Benont,
Waldir Manes e luvellne
ßoneuo, Aos membros do
quadro Diretor e aos mem

bros do Conselho Consul
livo, os cumprimentos
deste semanário.

Companhia Melhoramentos
d e .J a r a. g U a, doS u I Qealizar-ee·á de 1.° li 11 da PROEB e que ebrígem

de setembro de 1972 li os 578 srends deverão es-

setembro do corrente ano
VII FAMOSC - Feira de rar luerelmenre romedos

e a conclusão deverá dar- �mosrras .de Sanr.lI Cata, quando da realização da

se e n I r e maio/junho de nna, na vtzlOha ctda�e �a exposição, Delegeções es-

1973, de acordo com ai Blume�au. A
. �omtSSlio colares, professores e di

informação prestada pelo Execullv� prest.dlda pelo retores, poderão visitar

sr. Vicente Donini, Dresi- dr, .Hen,rrque ReiS Bergan grllruilamenre os sillnds da

dente do C o n s e I h o de esta ultímendo os detalhes VII FAMOSC, em grupos

Admintstreçâo. A á r e a par� � grande leste

dai fechados,
devendo oa iDo

total de 3.720 m2. do pré
tndúsrrle

9
Cllrllr,lOense. Os !eress�dos �a.btlllar:.em se

dio coneré as seguintes 11.528 m:, de erea co.b�tll Junto a edmtntstreção da

dependenctas: 2' sures, 28 do Parque de Expostçõea P.RO�B!, somente p�r.a os

apartamentos cjbenho, '2 dla� urets, e no heré rro �e
corredores de circulação, stnhe, 3 áreas fechadas ro as 17 horas, e. a,?s se

I recepção, 1 sala de es- para rouparia, 1 garagem
bados apenas. ale as !2

rar I sala de café I co- pare 30 eutomõvers, horas. Ourrossll1�, poderão
, , fazer uso de quaisquer de

...------------' pendências do Parque de

A SAUDAÇA-O AO FOGO SIM80"tICO Diversões, gratuiramenle,
exceto às barreces de jogos
com premíos, doces, bebi
das, elc.

'

Quando da passagem do Fogo Símbólleo por
nossa' cidade, ,professoras manifestaram-s�-du:
rante a solenidade que, pelo seu conteúdo

_

reproduzimos abaixo:
Prof." ONÉLlA .ERSCHING Saúdo, igualmente, II mulher de

Bxmes aUloridadi. Pomerode, que veio eré aqut, eccm

Escolares de Jaraguá do Sul panhando com carinho e patente sen-

O D Representante da Liga da De rimemo cívlco petnõnco, esrll chama

lesa Nacional sagrada que simboliza nossa queridll
Senhores e senhoras Párria

À mulher pomerodense, nossa

À mulher jaragullense não pode- admiração; ao Fogo Simbólico dll
ria deixar de esrar presenre a esra Pátria, nossas senlidas e comovidas
loeanre solenidllde do recebim�nro do homenillgens; ao Brasil, nossa reno·

Fogo Simbólico da Pálria, nesre ano vadll promessa de bem 'aervf-Io selll'
de 197í!, que assinala o transcurso

pre, em quaisquer circÍlnsrâncilis.
do Sesquicenrenário de nossa Inde·

pendêncill.
Muilo obrigadll.

A inclusão da mulh'er na pro Prof. ROSELI VICENTE
gramação das solenidades relaciona·

dlls com o Fogo Sim.bólico da Pátrill

foi uma iniciativa das mais felizes,
pois que também a mulher brasileira,
ranto no passado como no presenre,
rem 'dado sua conlribuição para o

engrandecimento do Brasil, quer no

lar, quer nas oficinas, nos. campos" ..

nas cáredras, enfim, em rodos os

serores da atividade humana.
Milria Quitéria e a carllrinense

Anila Garibaldi, denrre muitas outras

deröm exemplos de in�xcedível amor
à Párria.

Mais recenre�enre, vale citar· ó·
movimento que a mulher, brasíl�irll
delencad':!ou em 1964, que lIéabou
acionllodo lIS engrenagens da Revo

lução Redenrora de 31 de março da

quele IIno qu-e, foril de qualquer dú

vida, consolidou ainda mais e em

dífinilivo a IndependênCia e a incon

reste soberonia do Brasil, nossa

Pátria comum.

'

Eil! porque. �esincumbindo-me
da honrosa incumbêncill que as au·

loridades municipais me delegaram,
com estas, pálidas palavras, em nome

da mulher jaraguaense saúdo o Fogo
,simbólico da Pátrill, no qual vemos
retrarado esse Brasil g'iganre, esse

Brasil que cresce e se desenvolve,
esse Brasil que se impõe Cllda vez

mais ao reapeiro de todas as grllndes
nações do mundo, esse Brllsil pujante
que, como assinalou com rara felici

dade o exmo. sr, presidenre Emilio
Garrasrazú Médici, ninguém segura
mllis

É isso aí, a patota Jovem, CHAPA 2,
que está querendo fazer algo novo por voce.
Combinado?

Capela São José convida
A Cepela São José de lIapocuzinho locali

dade de João Pessoa, convida à todo o público
em gerili, pllra a grande feste II ee rulizllr nos

dlas 12 e 13 de agoslo próximo, em beneficio da

construção de seu galpão de reuntões e resreíoe.
Não fallará o Iradicional strudell, 1I1ém dos

eervrccs de bar a cozinha.

Alenção pera oa horários do ónlbus clrculer>
De leregué pera Capela: às 8, 14 e 15 horas;
De São João pClra Capela: às 13 e 14,30 horas.

.;:

1.a ACISO-72
k===============�================d

do 13.0 BC Calcáreos para colonos
A Prefeirura Municipal cldede catarlnense de Ma·

acaba de disrribuir 90 ro- fra e Jaraguá do Sul, frete

'Oeladas de calcáreos par. ferroviário e a distribuição
os colonos jaraguaenses, da eSlação para os agri�
A disrribuição deu se por cultores iDleressados. Com
inlermédio do Sindicato

10
fornecimento de calcáreo,

Rurlll e coube à municipa. II lavoura jaraguaense, se
lidlIde concorrer com as beneficill com a melhoria

despesas de freIe enlre a do sólo. '

- Como vem aconte·

cendo nos últimos anos,
no perlodo de 07 a 19 de
Agosro' o Cmdo. da 5. a

RM/DI. fará realizar em

sua árell de Cmdo ala.

Ação Cívico Social/72,
abrangendo 20 municípios
do Paraná e Santa Ca la-
'rina,

- Nli área do 13· BC,
a ACISO será realizada
no município de CORUPÁ,
onde naquele período se

rão realizados Irllbalhos
nos serores de:

Voce, já pensou? Dicidiu? Notou? Faltam

apenas tres semanas para as eleições. A
CHAPA 2 espera o seu apoio para areno·

vação.
Saúde;

- Agricuhurll e Velerina
ria'

- Ed'ucação e bem esrllr

social.
- O rrablliho lern por

objetivos g'erdis, enlre ou

tros:
'

- Estimular a formação
do Ispíriro comunirário.

- Desenvolver a solida
riedade humanll e o t... _

espírito de iniciariva.

RadiS de Pr�t�- Encorajar a inicialiva Uu U U
privada. O casal Egon Sass'e -

A coordenação da .\CI Hilda Drews Sasse com
SO do tã.· �C, est� a pletarn no dia de hoje
cargo do Major Jose de os 8eus 25 a008 de feliz
Araújo Ramos. A8 aurori- consórcio em meio a08
dades e povo de CORU 'seus f i I b. o s é demais
PÁ, rem dado amplo apoio familiares A ceremôoia
à reler�da ação e o emdo. religiosa terá lugar, hoje,
do 13 �� espera. alcan às 17,M hora8 na Igreja
çar Oll obJelivos collmados t<.vaDgélica Luterana de
Nos d i � a 13 e 14 .de Jaraguá do SuL Após a

agosto serll ,Ievadl! a efello certlmônia o di 8 tin t o
um Programa Fesrivo pa- ca8a! de prata recebe
ralelamente_ a ACISO, no familillres, amigos e con.

qual lomllrao pllrle II Ban vidados nos slllões de
da de Música do lÕ· BC,

.

.

um Pelorão, escolas e en
festa do Clube AtlétiCO

tidlldes de classe do mu Baependi. Ao casal de

nicípio de CORUPÁ. prata 08 cumpriment08.

Como é bicho, éstamos aí, Toninho, Gilse,
Vitinho; Rita de Cássia, Leodomar, Margareth,
Balduino, Yvonne, Roquinho, Brigitte, Rita,.
Arno e Marlene.

.

JAMES BOND USA AGORA
UMA CADEIRA BRASILEIRA

.

LONDRES - Salim
Connery .0 famoso James
Bond do cinema, comprou
uma cadeirll de paurosa e

couro chamada "BahilI".
A informação! foi dadlJ
pelo jorna)isrll londrino
Hugh O' Shaughnessy, do
"The Financial Times".
A cadeirlJ, desenhlldll,'

produzida e exportadll
pela firma halma S.A., de
São Paulo, foi compradd
pelo artisla na Oscar
Woollena. casli de deco·

rllçã,o londrina muiro co·

nheclda por seus projelos
arrojados.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Juvenlus X Seleção de S. Francisco
o Grêmio 'Esportivo Juventul procurando armar uma

boa equipe para as disputas da 2a. Taça dos Municípios e.
aproveitando a folga que lhe concede a tabela do referl.do
torneio, val na tarde de amanhã realizar compromisso amis
toso. enfrentando no Estádio João Marcatto a &eleção de
S. Francisco do SuI.

A seleção de S. Francisco 6 formada por jogadores do
Atlético e Iplranga daquela cidade. equipes estas que estilo
em completa inatividade. crígínando- se daí' a formação de
uma seleção para a realização de partidas amistosas.

;;===S==O=O=I=A==I=S=======;; Selelo fica de lora .

Causou surprêsa nos melos esportivos [arsguaenaes, a
decisão tomada pelos mentores do Seleto Esporte Clube de
Guaramírím, ou seja da näo particlpaçAo da sua equIpe nas

disputas da ZJ!. Taça dos Munlciplos. -

Conforme é do nosso conhecimento a eqúípe guaraml
rense vinha se preparando para fazer boa campanha neste
torneio. mas em decisão tomada na reunião de terça·felra
última acharam por bem não participarem desta disputa por
motivos muIto justos e perfeitamente legais.

Campeonato jía Liga Schreedease
AmanhA será efetuada a última rodada do 1.0 turno

do Campeonato patrocinado pela Liga Esportiva Schroedense
com a realização de dois eoteíoa,

Em Schroeder eatarão em ação as, equIpes da A. B.
Barlo do Rio Branco e da S. B. R. Cemerclal de JacÚ-AssÚ.
enquanto' que em Massaranduba preliarAo Cruzeiro F. C.
e Rio Branco F.e.

Futebol de Salão
Mel'legotti Campeão

Ao vencer 08 INVASORES pelo marcadol' de 4 tentos
a O na noite de terça-feira última. no Pavilhão Agrope
euarío, li repre,sentaçAo da firma ,Menegottl eagrou-se cam

peã do Tomelo Afonso Franzner e. que foi patrocinado pela
C. M. E. de nossa cidade. ,

Os eumprímentos desta redaçlo. aos atletas e dirigen
tes da Metalúrgica Erwlno MeRegotti por elta magnífica eon-

quIsta. I

'''CORRflO DO POVO'
Fundação: flrlur Mul/er - 1919

Emprêsa JQroalistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1972-
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:.

An,ual Cr$ 15,00
Semestre . . . Cri 8,00
Avulso . • • • CrS 0,30
Número atrasado Cri 0.50

ENDERtÇO:
Caixa Pcstal, 19

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

�C>t7�C>;; ;;==C=or==r=et=·o=d=o=P=o=v=o===;i, Ministério da Indústria 8 do Comércil
Portaria n. 1 de 11 de janeiro de 1971

nos EsportesFrutllera. e Orn.mellta'.

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakíseiros, Macieiras, ,la
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc

PEOAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ _

Ele, brastletro, sotretro,
lavrador, natural de Iara
guá do Sul, domiciliado e

- A sre. Tereslnha Ze- residente em Gartbaldt,
pe !Ia Soares; nesre distrito, filho de Bru
_ o sr. Vitor Bauer, DO Geesner e 'de Elvira

nesta cidade; ôloebeng,
- a sra. Inês. esposa Ela, brasileira, solteira,

do sr. Ervino ôrelnen; do lar, nerurel de j;iraguá
- Artílano ::>icc:oli, em do Sul, domiciliada e Te

ltapocuzlnho; stdente em Garibaldi, nes-
- a sra. Milda, esposa te distrito, filha de Fidelis

do sr. Germano Behrens Maurissens e de Eroa Ma-
Jr.; '.thias Maurissen,s.
- o jovem Osmar Ga·

dOlli, em Curitiba;
_' o jovem Moacir

'Dunker.

- Mdria Madalena. filha
do sr. Walter Bartei;

- o sr. Ermes Kuchen- Edital n. 7.887 de 2/8/72
.becker.

Dia 09
Ele, brllsileiro, solteiro,

industrial, naturIlI de Mas

'Dia 10 saranduba. neste eSlado,
domiciliado e resioJente em

..,.. Tenente Pedro Pery Tres Rios do Norte, neate
Mascarenhas, residenle em dis I r i lO, filho de Arlur
São Paulo; Hdfemann e de Almll Ha

_ II srll. Josefa. esposa femllniJ.
do sr. Inocêncio Silva; Ela, brasileira, solteira,

- Arlur, Wilson Stin- do lar, natural de' Jaraguá
e-hen. do' Sul, domiciliada e re

sidenre na' Rua Venancio
lJia 11 da Silva Porlo, nesta ci

- Adenor Paulo Wun- dade, filhll de Alberto AI

derlich; ves de Siqueira e de Wal-
_ VVII, Sra. Clara Ha· demira Rubel.

nemann; Edital n, 7.888 de 2/8/72
_ o sr. Wigando Bau

mann em Tres Rios do. Hllrlwig Ehlert e

Norte;
Ivone Borchardt

,

_ Marli Gaedke; Ele, brasileire. solteiro,
- o menino Romeu, operario, natural de Jara·

filho do sr. Arno Junge, guá do Sul, domiciliado e

em JoiriviIJ'e; residente .,em Ria Cerro,
_ Echaly Edilh Benz; neste dis t r i lo, filho 'de
_ Sáv10 Murilo Piilzera Henrique Ehlert e Frieda

de Azevedo, filho de Adal Ponath Ehlert.
zira e Dr. Murilo. Ela, brasileira, solleira,

do IlIr, ndturál de Garibllldi,
neste dis!rito, domiciliada
e resid�nle em Jaraguá
Esquerdo, neste dislrlto,
filha de Arno B�rchardt e

de Erica Klabunde' Bor
chllrdt.

Aniversários
Fazem anos hoje
_ O sr, Nivaldo Luiz

Petri;
- a sr r e, M a r i n a

Schwartz;
- o ar. Alvaro ôtlnghen

no Paraná;
- II sra. Olindina Lyra

Garcia em Guaramirim;
_ a sre, Ruysllm Ers

chlng, esposa do sr. José
Erschtng,

Fazem anos amanhã

Dia 07
- O Gllrotinho_ Marc:ello

50creppa;
- a srll. Laur!!; esposa

do sr. Henrique Hafermann;
_ Meuina, filha do sr.

David Moreira. residente
em Itapocuzinho;

_ José Steinlein Neto,
residente em Jaraguazinho;
_ ti jovem M e r c i a

Döring.

Dia 08

,.

_ a sra. Dora Neitzel.

"Correio do Povo"
um Jornal

a Serviço do P9vO

O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de DireitQ
da Comarca de Guaramirim em Exerdcio na Co
marca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catari
na, nA forma da lei, ele ••.

FAZ SABER a todos quantoi! este edital, com
I) prazo de dez dilJs, "irem ou dele conhecimento
tiverem e interessar pOSS8, que no dia 2' (vinte
quatro) de agosto próximo, às 14,30 horlJs, em frente
à porta principal do Edifício do Forum, serã pro
cedido o leilão do VEÍculo penhorado ao executado
ALFREDO KRUTZSCH, nas ações pxecutivas que O Doutor Oluo Weschenfelder, Juiz de Di
lhe mOVe a firma CIA, AUTO COMERCIAL RO reito da Comarca de Guaramirim, Estado de SaDo
ESLER, abRixo descriminado: ta Catarina: na forma da lei etc ...

-

a) - UM CAMINHÃO, marca FORD-F-600, F A Z S A B E R a todos quantos o presente
ano d.e fabricação 1965, placa n.· 00-0159, cor edital com o prazo 'de trinta (30) dias virem, d�le
Marfim e Vermelho, capacidade para 6 iOO kg, oonhecimento liverem ou· interessar pe6S3, que por
motor n.o F75BR 44 592, chassis nO LA8 1 EO.17,196, parle.. de Gabriel Guczak, brasileiro, casado, lavra
com 6 ciJindr'os,128 HP. Número do CertifIcado 259340. oor, residente e domiciliado no lugar Guarani Açu,

A venda em leilão será feita a quem' melhor Município de Massaronduba nesta Comarca, através
oferta fizer. Em virtude do que. cO'm fundamento de seu procurador Dr. Helio Alves foi req�erid8
no art. 15, e Beus parãgrafos, ,da Lei n. 5.47', de ,uma ação de Usuc3pião de um imótol localizada
18-07-1968. que dispõe sobrs 89 du p I i c a tas, foi em Guorani Açu. Município de Mas8aranduba com

expedidO o presente edital, que será afixado no a ãrea de 35.000 m2 com 3S seguintes .confront8-
looal de coslume 9 publicado ns imprensa local. çõe8: Frente, com Estruda Guarani Açu, com 54

Dado e passadO nesta cidade de Jaraguá do Sul, metl'os, Fundos. com Rio Guarani Açu. a oesle
aos onze dias do mee de julho do aDo de mil tambem com 54 metros de um lado com terras de

novecentos e setenta .e dois. Eu, (ass) Amadeu Antonio Oasa-grande com 531 m e rio 8/78 m 8

Mahfud, escritão, o subscrevi.. de outro lado com terras do requerente com 609
, (ass) Olavo Weschenfelder metros. Feita 8 Justificação Prévia da pOli89 foi

Juiz de Direito, em exero. jullil'áda PROCEDENTE por sentença. E para que
A presents' cópia confere· com o original; dou fé. chegue a'o conhecimento de todos e não possa nO

Jaraguã do Sul, 11 de julho de 1972 futuro ser alegada ignorãnci�, mandou expedir o

O Escrivão, Amadeu' Mahfud presente sdHal, qlle ser6 afixado no lugar de COSO
tume 'e publicadO 08 forma da lei. Dado e pS8sado
nesta Comarca dê Guaramirim, no Cartório do Oí'
vel e Anexos, aós seiil de julho de mil D098cenloS
e setenta e dois. Eu. (as) Rall falllo Escrivão. o da

tilografei e 8ubscrevi.
(8S) Olavo Weschenfelder, Juiz. de DireilO

OERTIDÃO
.

Certifioo que a presente cópia confere com CI

original do que dou fé.

Guaramirim, 6 de julho de 1972

Ralf Fahin, Escrivão

Regi�tro Civil
Aurea MülleD Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (:omarca de Jaragui
do SuI. Estado de Santa

Catarina, Brasí],
Fsz Saber que comparece.
ram no cartório exibindo oa

documentos exigidos pela lei
afim de ae hablHtarem para

casar-se

Edital o 7.884 de 26/7/72
Edgar Gessner e

Marli Maurissens

o

Edital n. 7886 de 26!7i72
�

Daniel Saturnino de
.

Bitlencourt e
.

Hilma ).naclelo"
'Ele, brasileiro, solteiro,

mecanico, nalural de Italilf,
neste estado, domi::iIilldo
e residente na Rua Venan
cio da Silva Porto, oesta
c i d ii d e, filho de João
Oillencourt e de Mllrtinha
Cunha Biltencourt. 4)

Ela, bralileira, lIolteira.
industriária. Datural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Venancio
da Silva Porto, nesla ci

} dade, filha de Bento Sera
fim AAac:Jeto e de Maria
Edir Ranck.

Nelson Hafemann e

Hildete Maria de Siqueira

Pinturas Jaraguá Ltda.
'_;j

\1

(Antiga Oficina K6hn)
Pinturas de Letras. Painéis,

Faixas e Placas

Mudou lIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Edital de Leilão

I Consórcio Nacional
E para que chegue ao co- "F d W'llnhecimento de todos mandei or I ys

passar o presente edital qJle' Vende.se 1 cODsórcio
seri publicado pela Imprensa' .

e em cartório ollde será do fundo nBclOnal Ford
afixado durante 15 dia•. Se Willys, facilita-se paga
alguém souber de algum im- mento.
pedlmento acuse-o para o's Tratar Da firma Morstti
fins legaiS. J &.'AUREA MüLLER GRUBßA ordan Cla., sm Jara

Oficial guá do' Sul - 'SC.

o Diretor Geral do Departememo Nacional de
Registro do Comércio. no US? das atribuições
Oonsiderando que, com a finalidade de divulg�r

em todo o território nacional e no esrrangetro infor.
mações sobre certames de natureza comercial e in.
dusrrtel, é editado enualmente o Calendéno de Expo.
sições e Feiras;

Considerando Que a inclusão de eventos progr._
mados 'no Celendého Naclonel de Exposições e
Feiras envolve grende responsebtlidede essumlda pelo
Depertemenro Nacional de Rl:gistro do Comércio _

DNRC perante entidades públicas e privadas nacionais
e internacionais;

Considerando, ainda. a necessidade de estabele.
cer normas e critérios uniformes pare a Inclusão de
certames no Calendário Nacional de Exposições e

Feiras; . I
-

RESOLVE:
,

Art. 1.0 - A inclusão de eventos nó Calendário
Nacional de Exposições e Feiras, d� acordo com o

disposto no erngo 9.° do cepítulo V do Decreto n,'

63672, obrigará os orgentzedores ou promotores de
eventos ao cumprimento dos seguintes requtsnos-

I _ Requerimento dirigido ao Mrmstérlo de
Indústria e do Comércio em pepel timbrado da enu-
dede, solicitando a ínclusêo e contendo; ,

a) Qualificaçlio e número do CGC da firma
promotora.

b) Nome por extenso e sigla respectiva do evento,
c) Local, data, período de realização.
d) Histórico ressumtdo dos obienvos e do plano

de viabilidade do evento.

Parágrafo 1,•. - O requerimento deverá ser

instruido com prova 'da consnrutção legal, quando
se tratar de pessoa jurfdica de direito privado.

Parágrafo 2.· - No caso da firma promotora
cuja prova de constítulçáo legal já conste de essen

tememos, no DNRC desde que não tenha havido
alterações, a exlgencla dêste ertlgo fica suprida pela
simples declaração no requerimento.

Artigo 2.° _ É vededa a inclusão DO Calendário
de eventos da mesma natureza que incidam em

coextsrencie em. uma mesma região. .

Artill'o li.o - Os eventos cujos' pedidos de lIU

torizeçêo derem entrada até 16 de dezembro, pere
realização no ano subsequente, serDO incluidos aulo·
maticamente no Calendário.

Artigo 4.0 _ Os pedidos para inciusDo no Ca
lendário deverão dar entrada IIlé o dia 30 de outubro
de cada ilno.

'

.

Artigo 5.· -:- Na hipótese de não relllização de
evenlo inclufdo no Clllendário, deverá o· organizador
co-municar o falo 110 D.N.R.C. .

Parágrafo 1.0 - A comunicllção será feita com

antecedeocia, no prazo maximo de ! (um) mes e

deverá vir acompanhada de razões que justifiquem a

não realização do evento.

Parágrafo 2,0 _ O não cumprimenro do dis

poslo nesle artigo passará como fater negativo pllra
II inclusão DG Calendário e realização de eventos
futuros.

Esla Portaria enlrará em vigor na data de sua

publicação.
Ass.: Geraldo Prlldo Nogueira

Direlor Geral DNRC

Edital de' Citação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Edital de Praça Ministério do Exército
5.a RM - 16.a CSM - 5." DEL

JSM DE JARAGUA DO SUL-SC
Relação nominal dos oidadãos que deverãÕ

comparecer na Junta de Servioo Mililar de Jai'aguli
do Sul, anexa à Prefeitura Municipal, no 'próximo
dia 25 de agôsto do eorrsnte ano, às 8,30 horas,
para enlrega de Certificados.

O. mesmos devem comparecer a esta Soleni
dade em traja social completo. O. que faltarem, te
rão S8US Oertifícadoa recolhidos à 16.· CSM.

Acacio Avelino de Melo, Ademar Lange, Ade
mar Rahn, Ademar Haneen, Adernar Kaiser, Ade
mar Krautzfeld, Adenor Luiz Berloli, Ademir Sie
werdt, Ademir Volz, Ademir Salai, Afonso Deite
reich, Afana0 Cristofolini, Airton José Carlini, Alfre
do Kanke 'Filho, Almiro SIeinert, Alfeu Gessar,
Alaor Paolerto, Altaro Demsrehí, Alvaro Sbardelat
ti, Alvino Neumann, André Stenger, André SOUZ9,
Anselmo Torezani, Aótonio Ferraz, Anlonio Lamio,
Antooio Piecoli, Anlonio da Costa, Arildo Viergutz,
Arildo do Nascimento, Arlindo Kamchen, Arlindo
Hornburg, Arnoldo Leonardo Schmitt Neto, Amol
do Reckziegel, AlDO Debatin, Arlur Gieae, Ataidea
Junior, Aurelino Bastos, Bruno Braun, Bruno
Ziehlsdorff, Oarloa Borehers, Oelso Luiz Salvador,
C9185 Z.pell., Celeste Antonio FUISi, Cirilo Felippi,
Clemente Domingos, Onrt Roesel, Dalmary Bona,
David da Coata, Darcidio Martinelli, Deoclecio Ba
tida, Edition Marques, Edlrar Krueger, Edvino Fuz
zi, Elias Meldola, Elisi6rio Macedo, JEmidio Bucoi,
Eoo Volkmann, Brnesto Wintrich, Euclides Gorge
Glounella, Euzebio Prestini, Evaldo Diemon Euri
co Zapellini, Fidelis MUfara, Fraucisco FinIs, Fran
ci!co Wander, Gualdo Hornburg, Geremias Loren·
celti, Ger9aeio Carlini, Gilmar Harnburg, Hari Muel
ler, Haroldo Bier, Heins DrewB, Heinz HorongoBo,
Helmulh Briese, Hilãrio Belarmino, Hildebrando
Wendorff, Inácio Winkler, Inlre> Belarmino, hanildo
Erdal1lnn. banir Lombardi, Ivo Aldrovandi, Ivo
Krueger, Ivo Zonnenberg,lrinsu Atelino Fagundes,

, Izario Fehrin, João Gonzaga dOI San108, João Ps-
,g Edital de Convocação reira Abreu Batiala, João AirIon Treotini, JOlquim

O Presidente do Conselho Administrativo do Acari Cnco, Jorge Rainiak, Jorge Dalaoquio, José

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, Culoa Oliveira, Lsnro Manske, Luiz Dal-ri, Luiz

no UIO de suas atribuições e OI forma do parágra· Hi16rio Stin,hen, Max Koehler, Nilson Franz, Odair
fo único do art. 20 doas estatutos sociais, CONVOCA AIYBS Ross, Olimpio Schmitt, Orlando Schmitt, Osni

todos os membros do Cooselho Administrativo e Mokwa, Osuldo Blanck, Olarino Felippi, Pedro
'Natália Flirla'ni Venera� réquer por, certidão -Deliberativo' e dS' senhores �iodusrriais

�

comerciaotes Sohmidt, Raulino Zick, Reinoldo Jacobi, Re
se o finado João Venera foi sepultado no Cemité e o público' em Ileral, para a reuniiio' II realizar-se' no Hornburg, �icardo Rux,. Ralf GO�!8ch, Rudi�ldG
do Municipal, Erwino Fadi,' requer por certidio DO dia 23 de Agosll de 1912, na sede social, lila Corpo- �� SOUZl, S81é�IO. Lorencatu, S�ba�lIao Sohnelde�,
se o requerepte é ou não devedor a Fazenda Mu ração, silo na rua Presidente Epilácio Pessoa. sem SIdo Ber!ler, S�lvlD� RleUer, Slstrld Vasel, ValdIr

Dicipal, Mário Bussarello, rflquer por certidão se a número, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), com Borloloul, ValdIr Wluhosft, Waldsmar Baumann.

requerente é ou não devedora a Fazenda Munici- infcio às 20,00 horas em primeira convocação e às J.S.M. - Jaragu6 do S.l, .Julho. de 1972
.

pai, Helmuth H. �. Goetzke, requer por oertidão 20,30 horas em seg-undo e última convocação, com' OsórlQ KleID, SeoretArlo
.e o requerente é ou não devedora em relação à II seguinte ordem do dia:
impostos, Renato Piazera, requer certidio quais 08

profissionais cadastrad08 DO ramo de Engenharia, a) Exame, verifiCllção e aprovação ou não do

Arquitetura, Agronomia ti Agrimensura, Renato balanço geral anual referente ao perfodo de 'agosto
Nienow, requer por certidão 8e o .requerente é ou de 1971 a agosto de 1972;
Dilo devedora a FazendrMunicipal, Leopoldo Zils, b) Eleição do novo Conselho Administrativo

requer por certidão ..e Elizabeth Zils é devedora gestão 72/73;
em relação à impost08, Pedro Ribeiro Neto, requ'lr c) Eleição do Conselho FiscI," - gestão 72/73;
uma certidAo dos impostos recolhidos à Prefeitura, d) Assuntos gerais' de interesse da Corporação.
WaldelJÍar Pelleose, requer uma certidão eie coos Jara(uá do Sul (SC),20 de julho de 1972.
trnçAo, Sidôaià Zils Gielow, requer, uma certidão
da baixa lIe Beu estabelecimento comercial, Olim .

pio Clotilde Fagundes, requer uma certidão de

construção, Eugênio José da Silva, requer por cer Membros do Conselho Delibllrativo - Gestão

tidão a existênclli de uma ca8a de alvenaria sito 1971/73, nominalmente convocados:
'

a Rua Luiz Kienen, Eugênio José da Silva. requer
por certidAo a existência de uma casa residencial
lita a Rua Pastor F. Schlüazen, Valdemar e Marli
Simon, requßrem uma certidão negatin, Hilário
Alido Schiochet, requer uma ,certidão de' constru
çllo, Waldir Watzko, requer uma certidão negati�
va, Matilde Pavanello Petry, requllr por certidão

.� o requerente é ou não devedor à Fazenda Mu

DlI:ipal, Hilário Seil, requer uma certidão de eons

truçAo, José e Olinda Bahia, requer por certidão
de que 08 requerentes são proprietários de casa

rellidencial, João Jocias e Maril4 Weber, requerem
por certidão da inexistência de casa própria.

Eslado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal da
JBrIUo� do Sul

••
•

O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Di
reito da Comarca de Guaramirim em Exercício
nesta Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de praça, com o prazo de dez (lO) diaB, virem ou

dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
serão arrematados por quem msís der e maior

José Betíste, requer licença para construir lance oferecer, em frente às portas do Forum,
um rancho para guardar material, J08é Brsnag, no día 18 de agosto p, vindouro, às 10,30 horas, 08
requer licença para aumentar um raooho de ma bens penhorados à Dante Schiochet, n08 autos da

deira, Sérgio Luiz Ewald, r:equer vistoria EI habí- Ação Cominatória proposta pela Prefeitura Muoi

te.ss, Waldemar Simon, requer licença' para cana cípal de Jaraguá do Sul, abaixo deserítcs.
truir uma casa restdencíal, Maurfcio da Serra G, a) - Uma Radiola, marca 'I'ech-Master, com

Lenzi, requer licença para construir uma casa re- móvel de cor marrom, com 1 metro de altura, por
.idencial de madeira, Hilário Demathé, requer vis- 1 metro de largura, avaliado em e-s 500,00.
toria e habite se, Antônio MaU"zzolli, requer licen- b) - Uma Caixa Registradora, elétrica, marca
ça para construir um muro, Germano Maflezzolli, National, cor bege, avaliada em Cr$ 850,00.
requer licença para construir uma casa residencial, c) - Um Liquidificador, marca Turmir, cor

Ignácio Müller, requer vistoria e habíte-se, Irmãos branca. de aço ínox, avaliado em "Cr$ 80,00. Total
Emmeodoerfsr S/A, requer licença para construir Cr$ 1.430,00.
uma ampliação em edificação já existente, Agosti Os referidolil bens serão arrematados por quem
nho Bonomini, requer vistoria • hsbíte- se, Luiz maís der e maior lance oferecer aetma do preço
Coelho. requer Iicença para construir, um rancho, da avaliaçio, podendo serem examinados, por
Oscar Mendt"8 Filho, requer vistoria e habíte-se, quem interesse tiver, no local em que se acham
João BUIHn, requer licença para construir um pu- depositados, em mãoe e poder do próprio execu
ehado de madeire, João Bizoni, requer vilitoria e tado. E, para que ohegue ao conhecimento de to
habite-se, Com. e Iod, Breithaupt S/A, requer vis- d08 tnteressados, foi expedido o presente edital,
toría e habíte-ae, Eatefano Prawuhí, requer vlsto- que será afixado no local de costume e publícado
ria e habite se, Marcelino Genésio Araldi, requer na Imprensa local. Dado e passado Desta cidade
,vistoria e habite se, Jorge Ersching, requer visto, de Jaraguá do Sul, aos onze dias do mes de julho
ria e habite 81'1, Reinaldo Murara, requer vistoria do ano de mil novecentos e setenta e dois. Eu,
e habíte-se, Antônio de Jesus, requer licença para (as) Amadeu Mahfud escríção o subscrevi.
ampliar sua casa re�iden.oial, Oli�pio e Clotil�e

'

(as) Olavo Weschenfelder
Fagundes, requer VIstorIa e hablte,se, Januárto Juiz de Direito em exer'c.
8caburi, requer licença para construir uma casa A presente cópia conlere com o origi�al' dou fé.
r�8ideDci�I, Le0l?,0ldo Malheiro Filho, requer visto I Jaraguâ do Sul, 11 de jul!J.O de 1972
rIa e habIte-se, /:Supermercado Jaragui Ltda., re- O Ellcrivão Amadeu Mabfud
quer vistoria e habite se, Eletromotores Jaraguá

'

S.A., requer apfovaçio do projeto para construir
uma ampliação em 8ua indústria, Lotirio Fendrich,
requer licença para construir um muro, Leopoldo
Frederico Stein, requer vistoria e habite-se, Ele
tromotor88 Jaraguá S.A_. requer aprovação do pro
jeto da construção de uma ampliação em sua in
dústria, Kohlbach S�A., requer aprovação do pro
jeto para construir uma ampliação em 8ua iildús
tria.

r

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A vista da informação como requer,

CERTIFIQUE-SE

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul

João Batista Prim
Presidente do Conselho Administrativo.

a) Represeotantes dos sõcios ativos: Addlberto
Bertoli, Herminio Lucciolli, Jorge Kuniberto Bihr, Jo
sé Carlos Neves, Leonardo Zapella, Marina Soares,
Mário Zanivan, Oswaldo Arl, Renato Ewald, Willde·
miro Gorges. Ari Vlero, Carlos Borchers, Adalberto
Fugel, Irio Engelmann e Wilson Silvé!_

b) Representantes dos sócios-contribuintes:
Álvaro Neves, Aroldo Schulz, Eduardo Francisco
Wilhelm, ,Eugênio José da Silva. José Ferreira Cruz,
Nelson Leopoldo Driessen, Dr. Orlando Bernardino
da .:silva, Oamar Barl�l, Ralf Marquiudt, Rudolfo Hu
fenuessler, Vi�tor Bauer, Geraldo Werninghaus, Er
wino Gramkow, WOlflll!n( Weeg-e e Afonso Pranz-

CONCEDA-SE ner.

Nelson Oscar Schneid.r, tendo iniaiado sua8

athidades com o ramo tanoaria requer Alvará de

Licença, Benjamin Leitold, requer licença para esta
belecer liIe com o ramo da Fuoilaria, Erwino Fodi,
requer Alvará de Licença, Reinaldo França, requer
licença para eatabelece.r S8 com o ramo de Bar e

Lanchonete, Antônio lmhol, tendo liIe estabelecido
com ri ramo de limpe8a de prédio em geral, re

qUer Alvará de Liceoça, Leopoldo Behling, requer
rtÍgiatro de 8ua firma ou ramo de Fibrioa de pi.
PÓcas de milho e representação e comércio, Alber
to Bankhard, requer Alvará de Licença, Auto�ege
beradora Len- Dam Ltda, requer Alnrá de LlCen
\la, Marilú Terlilzinha Moreira Weber, Requer Al
lará de Lioença, Lilian AndreoUi Stein, requer
alvará de licilnça.

AVERBA-SE A BAIXA
Mário BU88arello requer baixa de 8uas ativi

�ades, Sidônia Zill .Glelow, requer baixa de sua

fIrma.
"

DEFERIDO
Adelia Martins Gome., requer licença para

construir um mausoléu.

AUTENTIQUE-SE
Rodolfo Wackerhagen, requer autenticaçãu do

livro de reg,istro de Servicos n.O OI, Luiz Ghiodioi,
requer autenticação de seu livro de registro n.·
OI, Irma Harilig Pi!1ter, requer autenticação de
seu liVrO de registro de Serviço8.

ARQUIVE-SE
Euclides da Cruz, requer Alvará de lioença.

Concedo, Elabore-se o Competente Termo de
Transferência do Contrato.

Arlindó Kilmoben, requer transferência do

contra�o celebrado entre o requerente e elta pre·
feitura,

Jaraguá do Sul, �5 de julho de 1972

III EXÉRCITO

Edital de
o Praça

O Doutor Olavo Welchenfelder, Jlliz de Direito
da Comarca de Guaramirim em Exercício na Co
marca de Janguli do Sul, Estado de Sinla Cata
rina,. na forma ela lei, elc ...

FAZ SABER a lodoa OI qUI o preliente edital
de praQa, 10m o prazo de dez (10) diu, virem oó
dele oonhecimento ti.srem e inlersssar poua, qua
Berá arrematado por quem mllis de,r e ma'ior lance
oferecer, em frente às portu do Forum, no dia 21
de agosto próximo vindouro, ii 10,30 horas, o

imógel penltorado a HERIBERTO RÁDÚNZ, noa

aul08 d. aQlo executiva propolla por Domingal
Chiodini, abaixo descrIminado:

a) - UM TERRENO, aUuado nesta cidade iii
RIJa Rio Branco, com a área de 420 ms2., fazendo
freote na dita rua, com 14 ms., fundos oom' igu'd
malragem em terras do .endedor, de um lado oom

30 ms., com terra8 de Heim: Barlei e de outro lado
com ilrlJal melragem com terras do vendedor; lendo
parle do imótel regislrado nesta Comarca, sob n.·
35.419, ,às fis. 217, do Livro ·S-R, do Carlório de
ReRistro de Imóveis desta Comaroa, BValiado em

Cr$ 2500.00 (dois mil e. quiohentos cruzeiros).
.blim alrá o referido imóvel arremalado por

quem mais der I maior lance oferecer acima do

preço da avaliaQão. E, para que chegue ao conhe
cimento de lodos inleressadoll, foi expedido o pre
lenle edilal que será afixado no local de cOAlume
e publicado na imprensa local. Dado 8 paslado
nesta cidade d8 Jaraguâ do Sul, B08 dezoito diall
do mel de julho do ano de mil novecentos e Itelen
Ia e doia. Eu, (as) Amadeu Mahfud, escri,ão, o

8ubloravi.
(ai) Olavo Weschenfelder
Juiz de Direilo, em exer(\

A presente cópia confere com o original; dou fé.
Jaraguã do Sul, 18 de julho de 1972

O Escrifão, Amadeu Mahfud

Anuncie neste semanário, seu

anúncio causará boá impressão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BrQsil-Exporlj72
BÃo PAULO - O· Governo' Machado, da I(a�o Salee, da

Federal gastará 320 mll dóla- MPM, da Denniaon e da Nor.
res (cerca de Cri 2 mllhões) ton. Depois da conlalta ,
para divulgar mtemecíonal- agências Intemacionail, ficou

ANO LlV _ JARAGUÁ DÓ SUL (SANTA CATARINA) _ BÁBADO, li, DB AGOSTO DE 1972 _ N.o 2.695
mente a Feira Braslleira de decidido que asmensagens Ie-
Bxportaçlo - Bralll Export- rão publicadas pelas reVist..

.
72 -,' que se realizará em Fortune, Newsweek, Time 8
sao Paulo, de" a 15 de Se- Vision, pelo The Wall Streel

e I R t r re'cebe convl·dados tembro. com a partlcipaçllo de Journal e mals tres dlárlOi

Ir' �. iii ]L
o

.

O a y
, dois mll homens de negócios alemael, dois argentinos, dOIa

.

.

\lAh 1IJl illl at ijl O no illl §
Ja�a':: tdaor"S'Ul�·,:.leUmb B�:

deot��n� !r:n���paganda, já f����:'s�����:f::.e!:, �
J govêrno [aponês, está em fase de execução, foi ela- nezuelano e um colombiano.

vivamente interessado na borado por um consórcio de A maior parte da verba foi
reunião da última terça- divulgação dos progras- agências brasUeiras de propa- destinada ao Time americano:

Companhel'ro Lea"o (CL) •• Boa Vl'agem fel'�a, contou com a pre- 80B da agricultura niPo'l
ganda, apoiadas por similares 167 mil dólares (cetca de CJ1

.
dos Bstado8 Unidos, da Fran- 1 mílhão), O Time publicari

CL Paulo Morettl sença de ilustres perso- DIca em outros países, Qa, do Japao e da Alemanha. alternadamente, até o fim do
nalidades I i ga das ao no que os irmãos Isago Estio programadal inserções mes de setembro, um anÚllCIo

Foram dias de um suceder intérmino de Estado de Santa Catarina. foram muito felizes 80 em 71 jornais e revistas, es- po_r semana nos seus seis IDI.

emoções píntades do branco das Baudades e do Inicialmente foi homena- exibir para OB rotaeíanos
tímando.se que.os anünctoe da lhoel de exemplares semanlllJ.

a arele das ríquezas naturals contrastand com .. Brasll-esport-72 eírcularäo em Na América Latina, estio Pro-
m . (J geado o dr. H o n ó r i o a série de slídes, acom- 1 trllhao .

e 'ZOO mílhões de gramados La -prenea e Vision
o azul do céu e o verde das paisagens dtlBta Tomelin, filho de ilustre panhado de verdadeira exemplares. da Argentina; EI Tiempo, da
enorme bandeira brasileira estendida sobre o ma- r a m i I i a residente em aula de como colher O pool brasileiro de agen- Colombia; Excelsior, do Mexlco

pe deste País Gigante. . Itapocuzinho, neste muní- produtos agrícolas, me-
cias é íntegrado da Alcântllra e EI Nacional, da Venezuela.

Picos e despenhadeiros, planícies e colinas etpío, de visita aos seue diante a aplicaçäo de
formam uma sucessão intérmina e ininterrupta de Iamiliaree, pois, tem sua uma técnica racionalmen
'novidades que nOSBOI olhos maravilhados deseo-

r e s i d é n c i a em Belo te avançada. De parabens
brem e admiram, à medida' que (l carro vai en- Horizonte, onde Ie dedica o Presidente do Rotary
golindo quilômetros de asfalto, deixando para trás à advocacia e é o diretor promovendo tão impor
o filete escuro do caminho percorrido. da Faeuldade de Adm]. taute eontäcto com os

Ao colorido proíuso daI cidades e à verdura ni8traçii.o da capital mí- agricultores de Il o s s a
difusa dos campos sueedem-se terraB calcinadas neira, membro do Oonse região.
e montanhas desprevídas de vegeiaçl1o. Em vales lho Estadual de Relações
estreitos e isolados, pequeuos agrupamentos hu Públicas.
menos, pobres, presumo, a julgar' pelo aspecto
das habitações rústicas. Quebrando a monotonia,
aqui e acolá um riacho serpenteando a mata ou

amenizando um terreno gretado e arenoso. Mais
álém, um grande rio domina a planície e, de .re

pente, e"praia-se, abre seus braços, mais pare
cendo um imenso lago azul rodeado de tríbutáríos
dóceis que dão uma nota alegre ao panorama, fo·
tografando uma paisagem que.encanta e convida
à poesia.,.

E na angulagem daquela fotografia a8 multi
plica a ampliação tridimeosional da natureza viva
qU8 Be reflete nas águas mansas do rio, um rio

quemail parece uma avenida liquida de excép·
cional beleza. Paralelas a eSlla avenida outras

apsreeem, belas e ajardinada., largas e floridas,
mais as assemelhando a um jardi.. contrastando
com o asfalto. Estamos numa cidade-poesia, .numa
cidade poeml.l, numa cidade· jardim ...

Parada obrigatória. Primeiros contad08, Pri·
meiras impressõea. Primeiros elogios. Igrejas,
praçai, l"esidêncil18, .c,omércio, indú8(ria, pontos
turísticos, restaurantes, CBlas de chá, clubea, co:
légios, vida lIocial e noturna. clima, hotéill, admi
nistração, economia, projeçio nacional, otlgem,
tudo 8ra objeto de natural curiolidade, polidamen
te, diligentemente Ilatisfeha por quantos eram

abordados por DÓIl, ávidoB de informaçõel " coo·

firmaçõea. .

F.: uma ci�ade qúe provoca inveja. Sua po
sição mar�vilhosa, seu clima laudável, Ilua geo
grafi8 cheia de contrastes, seu povo aeolhedor,
tudo parece fazer eoncorr,ência a qualquer similar,
num eterno convite à permanência. Mas a viageii'í
não havia chegado ao fim. Era preciso prolls8guir.

Embriagado com t8ntas belezaB tantas, lá Ie

fora mals uma jorDlida repleta de emoções. Era
o hoje à espera do aman�Ii., para cu

jo início a noite representava o melhor convite
ao deBcaDBO.

Raia uma nova manhã! Motor ligado e volta
mos a devora o asfalto. Numa última e.quina li

presença do Lions:

"OOMPANHEIRO LEÃO - BOA VIAGEM".

Os outros eonvíesdoe
homenageado. foram Oll

irmãos Shiguel Ieago e

Mário Iaago descendentes O industrial jaragua
de japoneses, atualmente ense Arthur Gumz, es
estabelecidos com bem
montada fazenda na Ieea- tabelecido em Rio Cerro,
lidade de Poço Grande. neste município, encon

O seu convite' prendeu tra-se atualmente na

Ie mais pela aplicaçio Europa, em viagem que
da, m o d e r n a técnica .

I é
agrícola que os dois parcla mente para ne-

jovens imprimem em'nos· g6cios e parcialmente
Ba região, o que pasBa a para fins turisticos. Da
Ber motivo de observação cidade f r a n 6) e s a de
e admiraçAo,'arrancando Lourdes o ilustre via-
à. naturesa, beloa t'spé- J'ante acaba de nos en- "

clmes de frutns qUi! a . . _ :-
_

agricultura convencional Vlar um colond� cartão

jamais conseguiria Blcan postal, onde reglstra as

çar. O sr. Shiguel.I!!ago, suas impressões sobre
este_ve recentem�nte no os Países Ibéricos.
Japao, onde realIzou um

8stágio de 13 mêses, _---.-------:
hmi1iarizando se com a

nova técnica sgrfcola em

escolaR agrícolall e em

fazendas. No ti n ai da
reunião, os irmãos Il!sgo
brindaram' aos presenteB
com a exibição de algu
mas Il é r i e s de slides,
mos t r a n d o aspectos
paisagísticoB do Japão e

flagranteB
.

daI culturas
que al1 são desenvi>l
vidos. Aliás, o próprio

Serviço Autônomo Municip�l
de Agua e Esgôto

EDITAL

SELEÇAO DE CANDIDATOS

o SAMAE e.tarA selecionando candidatol

DR. FRIEofL· SCHACHT para Escreventea Datil6grafos e Operador de

EstaQão de Tratamento de Água.
EXIGF.:NCIAS

ÁDYOGADO • AUDITOR ESCREVENTE-DATILÓGRAFO:
Civil, Comercial, Criminal, Adminis· Idade de 18 a 35' anol.

�rativo e trabalho:
I

. Quitei com o SertiQo Militar.
Com dinrsos curaol de especializa· InltruQão mínima: 3.a Séril Ginasial.

çAo em CURITIBA e fala o ALEMÃO: Curso de Datilo&,rafia.
Atende cobrançaB para Blumenau, e OFERECEMOS:

cidadeB circunvizinhaB. Ordenada i.nicial d. Or$ 373,00.
Escritóriol Avenida Mal: Deodoro, 406 Semana ds cinco (5) dias.

(ao lado da Furmácia 'Annida) Uniforme, 13.0 Balärio .e Férias.
ReBidência: Avenida Mal. Deodoro, 903

I
OPERADOR DE E.T.A.

- 1.0 andar - .apt.° 203 Idallle de 18 a 35 en08.,

JARAGUA DO SUL - Santa Catarina '\ Quites com o lelviço Militar

F S b
'

1 II Inö�u;��g;����o o Científico.

ego l·m o I·CO Ordenado inicial de Or$ 493,00 ..
.

Uniforme, 13.0 SalAl'Ío e,Fériu.

A nOBsa cidade guar compa�eceram as altas E N T R E V IST A S

dou, ainda que por inll autoridades para preati. LOCAL: \
tantes, n Fogo Simbólico giar o Fogo Simbólico no Escritório do SAMAE.
da Pátria. Procedente dI:! ano do lIesquicentenário Rua Exp. Antônio Carlol Ferreira, t03
Blumenllu e Pomerode, da Independência do Bra- HORÁRIO:
aqui eh.geu na tarde do sil. Oradorell fizeram·se riaB 10,00 às 12.00 horas.
dia 3 do corrente, com ouvir, assinalando o grato Dal 16,00 à� 18.00 horas,
algum atrazo, em virtude evento. Com a concluaão

DATA:
do intenlo máu da cerImônia, a I uno B .

tempo re·inante. Auim ,conduziram a c h.a m a De 07 de Agollto/72 a 11 de Agosto/72.
m e I m o, recolhidos OI!

I sagrada para o vizinho Jaragua. do Sul, 02 de Agosto de 1972

alunos nos cGrredorel! da município de Guaramirim. Aroldo Schulz, Administrador
Prefeitura Municipal, al1 .

. !:/======�=-,=='============ .. ..

CORREIO DO POVO

Arthur Gumz
na Europa'

Camlt8nba de Educação
Clvlca

O hasleömeOlo dd
Bandeira e o cama

do Hino Nacional são

obrigalório», uma vez

por semaDa, em Iodos
os eslabeltcimenlos
de qualquer grãu

:Jeensino, públicos ou
,

parliculares.

José Vasconcelos ve

humorismo em crise
RECIFE - Para o cõ

mico José Vasconcelos.
"O humorismo brasileiro
eSlá erreveseendc uma

grave crise, o que allás
não acontece só 110 Brasil,
mes em Iodo o mundo,
por falta de criatlviuede e

de um trabalho mais ra

cional".
José Vasconcelos eSlá

na' 'capital 'pernambucana
para exibir 110 lealro do
parque o seu' Prosopopéia
no Espaço".
A acusação de' que esliÍ

sempre se repelindo, ele
relulou dizendo que "isso
não é verdade. pois alé
hoje mon lei oilo shows e

Iodos são completamesa
díferentes",

VAIPARAR

José Vesconceloa anue

ciou também que vai paraI
de fazer shows em selem
bro deste ano:

- Não estou desiludido
com II platéla brasileira,
mas preciso de lempo pllra
me dedicar à Vasconcelân
dia, cidade de diversõel
qUe criei em São Paulo.

Para não ficllr comple.
lamente aUlente do seu

público, prelende f a Z'e I

apresenlações mensaia em

televisões.

Repr,es�n taçào
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do 'PR. deseja re

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

Uaixa Postal, 1398 �CURITIBA - PARANÁ
-

Agradecimentot A lamma enlutada do sempre lembrado

Elnilao Eggert
ainda profundlllDente consternada com a perda Irre
parAvel deste ente querido, ocorrido dia 31 de julho
com a idade de 81 anos, " meses e 10 dias, deseja
externar profunda' gratidao a todos que enviaram flo·
res e corOlIS, .aos que acompanharam o feretro até a

sua última morada, aos que de uma forma ou de ou

tra prestaram sua ajuda e solidariedade nesse dolo
roso transe por que passaram. Agradece em especial
ao Dr. Otsa e enfermeiras pela atençao que dispen
saram duraate a enfermidade do "xtinto. Agradece
também ao Pa.tor Egberto Schwanz pelas visitas e

palavral de conforto no Hospital e Mat. JaraguA em

Casa e A Beira do Túmulo.
Convidam outrossim, parentes, amigos e conhe

cido. para o culto em intençao de sua alma a ser

celebrada no dia 13 de agosto às 8,30 horas na Igreja
Evangélica Lutherana de Jaragui do Sul. IJaraguá �o Sul, agosto. de 1972.

I
I t Todesanzeige Und

I ... .2'=:'=�b�'!.?............m
31 Juli unseren Lieben Vater, Schwiegervater Gross

, vater Urgrol8vater und Schwager
Elnilio Eggert

In die Ewigkeit Im alter VOI!- SI Jahre," :ldoDate und
10 Tage� .

An dieler Stelle danken wir allen die Blumen
und Kräuze sandten, die den lieben Entschlafenen das
letzte Geleit gaben und die uns hllfrich zur Seite stan
den. Wir danken Herrn Dr. Otsa, Schwestern und
Angestellten für die Aufmerksamkeit zum Entschla
fenen. Vielmals danken wir Herrn Pastor Eg- ,

berto Schwanz für die Besuche und Trostworte im

Hospital, Mat. JaraguA im HaUBe und am Grabe.
. Am 13 August 1972, um 8,30 findet die danksa

gung statt In der Evangelich-Luthertschen Kirche In

Jaraguá do Sul, wozu Verwandte, Freunde und Be
kannte herzlich Eingeladen lind UD diele Feier
beizuwohnen.

Jaraguá do Sul, August 1972

Die trauerdello Hinterbliebenen

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


