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'

Enchentes causam danos Vereadores. parti�ip.am Judiciário particip� .de
As !ocessaDtes chuvas q�e deixar os seua lares. doS ,e sqUI c en te n a r I O Se���a da �atrla

que cerram sobr.e ,o Estado Ja no V.I e do Rio do A • .' • ••

O Poder Judlciar!o des- alusiva a semana da Pá-

de Santa Catertns, cause Peixe, a situação era ideo A Camara M��lclpa� de

I
ves! ressaltou o slgDlflcado t� co,

merca devera partí- tria, tendo sido escolhido

ram danos conelderévels tíca. As cidades de Videirll, Vereadores parllcl�allllva dos }50 liDOS d.e índeperr cl�ar =. feslejos do a.s- orado o advogado, dr.

à economla do nosso Es. Caplnzal, Tangaré, Luzer menle. dos f,e.slelos do dtnc!a do Brastl. Após a quteenrenärto da Indepen Friedel Schacht. O dr.

lado. As r e gi õ e s mals ne, Rio das Anlas e loa- sesq':!lcentenarlo d� Inde sessao solene, os senhores dência do Brasil. No dill Alcides dos Sanlos Aguiar
atingidas foram IIS do Vale

I
çaba, forem i n v a d i das pendêncte

A

do BrasIl.. On. vereadores reuniram se e do ,corrente, no Forum I expediu conviles pera •

do Hajai e do Peixe. No pelas águas. O Governo lern, a Çamara �euDlu-se fraternamenIe nl? Reslau- 10c�I, as � horas reallzar- solenidade.

Vale do Itajai, epeaer da do Estado. por Imermédto e!l.:! seesec especial, oca rente Alt ßerlln com II sl·a eesseo comemorenve

barragem reler cerca de das Secretarias da Agri- SIIlO em qU,e o orador, presença .do Prefeito e

90 milhões de melros cú cultura, Segurança e Infor- Vereador Jose Carlos Ne- Vice-Prereíto. É'bicos de águ·a, provocou mações, S"úde, Trensplr- I" flagrante a disparidade"
em toda a sua extensão res e Serviços Sociais, PIN S 1

-

danos de frande monta. levaram a eleito completo .: O uçao para d·t·z Dallanhol
Em Blumenau ai águas levantamento dos danos.
subiram 10,63 m. do seu'

.'

O norte e nordeste
.'

nível normal, oceslonendo Jilraguá do Sul, epeser de I
Enquanto o Elltado de- suíam - até há pouco -

sérios' prejuízos. As escoo submetida a íntense chuva O Programa de Inte- na Transamazônica. tém stngular e prlvilegla- qualquer oportunidade
1115 deixaram de Iunctonar e com os rios trensbor- gração Nacional aprova· Ente outros objetives, da posíçäo no ensíno tra de formação.
durante Ireis díes, prejudl- dando de seus leitos não do pelo governo Federal, o PIN fará a ocupação dicional, liderando os in- Dai a importância. -

'

csndo a VII FAMOSC, levemaiores consequências na sua prilI!eira' fa8e da Amazônia e sua ex-
díces nacionais, sua po ressalte o Deputado -

cujo -pátio foi inteiramente com alguns prelutzos na que se c'amprIrá 'no pe- ploração econômica com síção.ino ensino superíor, das Faculdades recém

remedo pelas águas. Inú lavourá e com o sistema ríodo 1971/74, exigirá In- o desenTolvimento' da positivamente nãe é boa, implantadas em Cbape

meras pessoas t i ver a m viário em estado precário. ,vestimentos que alean- região Nordeste do Bra- afirma o Deputado Wil- cö, Ca9a'dor e Joaçaba •

çam 2 bilhões de cruseí- sil, Mais que isso, criará mar Dallanhol. daquelas em organização
ros para a sua efetiTa- c o n d l ç

õ

e s econômicas E prolse�ue com os em Videira, Mafra e Con

ção, Para que se .tenha para a incorporação li dados que comprovam córdia, São Bento do Sul,
ums' idéis p'recisa

.

do, ecoàomía- de mercado essa situação: Enquanto Curitibanos e'cCano�nha,s,
seus objetivos, aeslocará -áo":senildo dti, '68pacida' �. Pl�diB- bl'�silt}i�&'I:S:dit' . "Eitt�nde' o P'árlsm.entat

,

a fronteira agrícola brs- de de produção e aqui
.

tem perto de 5 vagas catarinens8 sei' urgente
sUeira' para as margens siçlo de poder aquisiti. em' Faculdades, para ca- e imperativa a definição
do Rio Amazonas. Ainda vo ou de compra, de da mU habitantea, em de uma eficiente· e rea-

A Comissão Municipal file dos participante�, se- agora, o presidente do ambas as faixas da po·
Santa Catarina essa re- liata politica de interio·

de Esportes, dirigida pe, guido do hélsteamento das INCRA, José Francisco pulação até agora ausen· lação é de apenas 2,3 rização do 8nllino supe·

lo sr. Adolar Slange, es bandeiras, juramenlo do de Moura C a val c an ti, tes do processo de de, vagas para 08 mesmos rior, que 8 par de esti

liÍ o r g a n i z an dOll 2a. alléta e abertura 'oficial anunciou que o primeiro senvolvimentó que eatá mil alunos.' mular a formação 8

Olimpíada ESludanlil, a da olimpíada pelo sr. Pr'e- grupamento de colon os 1
ocorrendo no Pais, re�-

Sob o prisma regio.nal aperfeiçoamento dos r�

realizar se no dia de ho feito Municipal de Jaraguri em Altamira, contará, tabelecendo o equilibrio é flagrante a disparidade cursos locais, promova a

je e amanhã, no Estádio do Sul. Municipios vi�i, ainda este II.no com nada entre '8S diversas re.giões, q8S extensas áress do consolidação de um sis

Max Wilhelm. A solene nhos deverão I a z e r s e de 35 agrovUas, que são posto que no Sul do Pais, i'lanalto, do Oeste e do tema universitário inte

abertura verificar.se.á ho presenle, dando maior bri o� pontos de concentra- espllcialmsnte São Paulo, Vale do Rio do Peixe grade e consciente das

je às 13. horas, com des, lho ao oportuno conclave. ção urbanlJ de colonos o desenvolvimento tem onde ce�c� ate u� milhão' aspiraçõe� e possibilida":
. . sido muito maior. de bra811eIros nao pos· des c8tarlenses.

rA t é Qua odoSaota Ca ta r ina? h:�:!':!��:;::::�:l:' @ Corpo de Bo�be!ros
,

.

I
tivii: transformação .da tem nova dlreçao,

Isto. aqui não é. uma queixa. Nem .Il).esmo uma xingaQão. lito
.

'agrl�ult.ura da região O Corpo de Bombeiros Edmundo Klosowski, Fia'·
é uma realidade qua os catarmenses preCIsam entender. seml.'á�lda do �ordeste

braSil t d Volunlários de Jaraguá do vio MlIrcallo, Raul Dries- ,

Muito se tem deba·tido para que a produQão em bruto ou
a direel��, d::,:!:en a� o

Sul, realizou no dia 23 de sen, MlIuro Koch, José Fer·

man�fatu!ada de n08.8_o"Estado tenha e mereça o devid? de8�aque e de nO;destinos e�a3ir:� agosto a sua Assembléia reira Cruz, José Carlos

v810rlzaQ�0. Porque, )UB�amente, uos�o Est�do tem ��Ita cOisa que ção não só aOB 'v'ales Geral Ordinária. Na opor- Neves, Hilns Gerhard
outros nao tem. Já estamos consegulDdo fIrmar poslçao em alguns úmidos das zonaB mais lu�idade foi reeleito o sr. Mil Y e r, Adalberlo B erto-

adores.
_

. _ " .

próximas e também da Joao. Balisla �rim, como li e Eugênio JOlle da Silva.

"

O que nao está tendo a v�lorlzaçao detida e a IMPRENSA nova fronteir!l agricola pre�ldenle, s,:_guldo dos �e- Cumprimentos ao nôvo

ESCRITA., .

.,

.

que o PIN' 8stá estabe· maIS, que sao os segulD' corpo diretivo do nosso

, Acusam-nos de uma série de defeitos, mas poucos são'os qae lecend6 na região Ama les: Dr. Alexilnder Olsa, Corpo de Bombeiros.

procuram ajudar'noB B solucionar nossos nl'aills. zônica. Paralelamente a
Gerd Edgar Bau.mer,

Repetidas vezes cu órgãos alheios às coisas de Santa Catarina e8sa atuação, O\1tros ór-

iFll
========;============'====:

ou que nem existem de direito, lenntam verdadeiras fortunas junto gã?s do governo !lstão 'I
.

:.' Nós, os componentes da "Chapa 2", vimos

às entidades públicas e privadas de nosso Estado, em troca de uma cUl�an�o de. ass�gurar a público mais uma vez, talvez seja a última

pseudo promoção do que é n05BO, fora e dentro do Estado. al?o� fmancelro à IOdus· para demonstrar nOSBO respeito pelo resultado

É por Bssa e por outras razões, que a imprensa escrita dos trIahzação do Nordeste, . da eleição do último dia 116 no Grêmio crendo
de forma 'a· ele_yar o n�- ser êste resultado, o des�Jado pela ma'ioria da

catarinenses anda enfraquecida, desprestigiada, embotada. vel das,populaçoes local8 Juventude Jarsguaense.
No 'momento em que Oll administradores- públic08 II privad08 e obter·se a sua 8Uto- Queremos, outrossim, congratularmo nos

se:voharem para OB 6rgãos da !ua cidade, do Beu Estado, 6rgãos de sustentação. com a "Chapa 1" pela brilhante vitória alcao-

implensa que realmente existam tl estejam a serviço da comunidade çada nal urnas, bem como o espirito democrá-

municipal, regional ou estadual, essa IMPRENSA .e tornará forte, O PlN compreende di tico demonstrado por seus elementos, em toda

desenvolvida, atuante e poderosa. versos projetos prioritó. a. campanha eleitoral.

Enquanto iSflo não aoontecer, 88 regiões catari[Je[lses e o pró' Desejamos ainda, agradecer a tOd08 quan·

prio Estado, eatarão deixando de oontar com elementos valiosíssimos rios, como 11 construção tOI em nós confiaram, confian9a esta demons

de' defesa do que é n08SO. E enquanto I,mentalidade não for mudada, da Transam�zônica, a trada através dos mais de 500 votos de que

OI "paraquedas" que só bussam O dinbeiro, continuarão tendo um implantação do programa merecedorai fomos,

enorme campo de Bção, ih cuatas de nossa faltá de imaginaQilo. de colonização da regiri.o, Ao Bruno li sua equipe des,ejamos felici.

o levantamento silltemá, dades em 8ua r gestão frente OI! destinol do

tico de toda, faixa terri- Grêmio, para à Juventude podérem retribuir,
o crédito que esta lhe deu, aS8im como para

torial dé influência do que o Grêmio continue sendo o Clube como

programi&, plano .de irri-' sempre foi.

gação. do Norileste. bem De nossa parte, no que ao alcance n08SO

como criação de infra. estiver, procuraremos ajudar aOB n08801 ex·con·

e".trutura para a mesma
correntes, agora companheiros II amigos de

'" Grêmio.
.

regiäó.

�alimp,Í,CldCl
Esludanlil

Associação dos Diretores de Jo�ais
de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reiistro Civil "C"DRRfID DO'. PO"UO"
pC:::::::OC:::O-"'?�o;:::.

Aurea' MülIeD Grubba, Ollcial MI, I DASJarag'uã do 8u1·- Santa Catarina,' " do ,Regt'tr.o I Civil do I. Dí�- '-IiI
,.

tiito da (lomarea de Jaragoá fundação: flrtur MuI/e,,! 1919 ,...." /

CGCMF n.O 84 429 869/001
"

do Sul, Estado de Santa Frutller••.. Or".mellt.,.

R 1 t6· d D· torí
' ,-� .. c J._ - Catilrina; Brasil.

e }l .' 'rIO a Ire oría
-

. -� Faz Saber que oomparece-
u", _ '.

ram DO' cartório exibindo os

Senhores Acionistas: documentos- .exígídoa pela lei

E� cumprimento as dispo�içõ8" legais 8 estatutãrias, 'ilhos apresentar afim de se habllltarem para
8 ,o&sa apreoiação; I> Balanço Geral e 8 cemonstraeão da conta de LUCTOI 'e

• oasar-se

�PerdaB, referentes' ao exercício soeial findo em 30 de junho de 1972, acom- Edital n. 7,906 de 28/8/72
'panhado do Parecer do Conselho Fisca!.

, NUton Miguel ROBa e
.
'Embora Oll dados ora apreaentados, demonstrem a fiel situllção eco- Emilia Henorío

nomíca e financeira da aociadade, ecloeamonos ao inteiro dispor dos senherea . . .

aoioqistàaC para quaisquee esclarecimentos que i,ulgarpm nece.8sir!,!s.' Ele,.�rasIlelro, solteíro,
Jara,guá ,do Sul (IC), 28 de agosto de 1972 r Ope�á!lO, naUlraf áe Gua

Morilz Max Wilhelm, Diretor Presidente ,raml.rl�, neste e e.ta d o,
Nelson L. Drie'uell," Diretor Comeroial domíeílíado e.�el!ldente
Eduardo. F. Wilhelm Diretor Técnioo em Nova Brestlía, neste

.

- ,
.

,
,

"

-

'diltfito, filho de Feligar
Balanço Geral encerra�D em 30' d� Junho ße !912' , ��a:.oea .e de Enedina

'II _ SO· O I A I S - "JA T I V O I Ela. brasileira, solteira, :!".======= =======;;d=
Imobilizada ' do lar, natural de Dona

Anl'VerS.I.'rl'OS·�dificio., Terrenos, Máquinas e ACBu6rios, Móveis '8 Utenaílioa, Emma, neste estado, do. éI

V-eíclJlos e Acessórios, Embalagens, Reavaliações e Con.truçõel 8.609.211,66 miciliada e reeidente eml
. 1

. - Ondína 'de Oliveira;
'Olspoo!,el

.

I Nova Brasília, neste dis-' Fazém anos hoie
----; O Sr. Werner Mey,

paixÁ, CAixa Filiais II Baacos 480,320,57 trito, filha da. Paulo Gon- - O Sr. Willy Gsrma- em São Paulo;
Reillzlvel I cario e IORUi _razo I çalves Honório e d� Ben- uo Gessner, em Corupá; -- a lira. �ezelan,dl

MercadorhtB, Mercadoriaa Filiais, Matérias Primas, Almoxarifado, ta Ferreira Ho nörío. - o ar. Rudi Bruns; Maria da 8ilva Costa, em
}'azilhamll, Oontaa Correntes, Obrigaoões Reajuithais do Tesauro - ,

' ,i
_ .Laerte Stein; Laguna;

NacionaÍ, Parlicipaçõ.. , Lei 1474/51, Depõsitcs para Recursos, s ,. ."
Edital n. 7.907, de 29/8/72,

- Romilda Padri; _ o sr. Nelson José
Empréstimo Oompuleõrío, Taxa de Melhoramentos,' Empréstimo Ireno Toewe e __:_ o G a r o t o Walter tia Coeta;'8 Obrigaeõea Eletrobrâl'. Impõsto retido na Fonte, Adicional Ilse Drews Germano,- filho de Ger-'
BNDE-l0%, Decreto 157:. Reflorestamento, Fundo de Garantia Ele, brasileiro, solteiro,' mano e sra. Milda Beh-

- o sr, Renato Ra·

por Tempo da Ser,iço, Banco do Brasil S.Â.-depósitos ,inculado8: lavrador, natural de Ja rena Jr. bock, Contabilieta;
Fundsse, Sudepe, Embraer e I.B.D.F., Cauções

'

2.228.416.68 ragu� do Sul, domiciliado. Fazem anos amanhã
- a sra. Mercedes Silo

COitas de compelsaçã. \ e residente em RIO Oer- .'
.

_
va Saade,

\

Açõea em Caução, Banoos oonta Custódia e Contratos e Comodato 58400,00 ro II, neste dietrito, filho' - A Sra. Irene Soel-
.

Cr$ 6376348,91 da Erwino 'I'oews e de ter, na Alemanha; Dia 8�

IrmgardDallmannToewe. ,

- o er. Waldemiro Na· "

. .

Ela, brasileira, solteira, geí; ,
- O Sr. �a�rlOQl' Sell·

.. lia .EXigiu! ... "
do lar, natural,de_ Jara- - o .r. Narcieo Morbi•. fert, em Joínvílle;

Capital, Rneru Legal, Ruena Espeoial, Fundo de Correção' guá �() Sul. d�m�ciliada' Dia 4. 'I - a er�. Vva Eisa Mül·
Monetiria, F\lDdo Manuh'Dção do Capital de'Giro Própria, .Fundo e reSIdente em RIO Cer- ler;
de Rendimentos de ParticipaQões, Fundo de Ações �Bonifioad8l, ro II, nellte distrito, filha - A Sra. Karolina Bu·

"'- o er. Air E d
ll;undo de Depreciações, Fundo de Depreciáçõe. "s/Correção Mo- de Rudi Drew8 e de, Lui- row Bühler; oneo r·

netáTill, Correção Monetária das Depreciações, Fundo de Indeni· ci Giese Drem. - o sr. Waldemar Vau mann;

zaçõea 'TrabalhistaB e Saldo' à Disposição da 'Assembléia 5.773815,13, '.

h Voseén, funcionário da - a era. Wal1y Friedel;
'. �

ExIU·I,el. curta' e laollo plazo ,

"

I E para que' c egue ao 00- A Comercial
,nhecllnento de todos mandel '

•
-, o sr. Nelson Amo·

Foruecedores, Contaa Correntes, Obrigações diversu a Pagar, .' passar o presente edital que Dia,5 rim, em Joinville;
Imposto retido na Fonte 8 Fundo de "Garantia 'pdr Tempo dB serA publicado pela,lmprensa \

Serviço
. .' "

544.133,78 e, em cartório oade Berã .... O Sr. Pedro Borges, - a era. Terezinba
. C8D'8S de co..peosaçio afixado durante 15 dia.. Se em Corupá; Haffermànnn Pereira, ein
,(lau"ão aa Diretoria, Valorel'em GUltódia e'{Jontra10s, de Comoda,to 584110,00 alguém ,souber de algum im-·

_ a J o vem' Elisny Criciuma.
'

l" Y pedlmento acuse·o, para os
,

_ "" Cr$ ,6376348.91 fins legais. , Hornb�rg.
AUREA MüLLER GRUBBA D,;a 6OUcla1 •

Abdon Batista'
tem nova direção
A Escola Bá,ica

"Abdon Batista", antigo
CRÉI)ITO Grupo Escolar Abdon

fendsl Matr�, Filial Rio do Sul e Filial de Floria' ,Batista, tradicional esta
nópolil, Reajuste dSIL Obrigações ReajusUveis do belecimento de ensino

,'.resouro Naoional, Juros s/Obrigações. Reajustáfdis em n.ollso ,meio, vem de
'do Tesoaro Nlloional, Descontos reoebldoB, Juros si receber nova direção,
pbriga,ões Elet.roblás e Indenizações de Segóroll 11.329,741,18 face a transferencia da
'MeroadoriaB Matriz ,e Filiais, Matérias Prlmas, Des- Prof. Alcionê Ferreira.
pesn' Gerais Matriz e' Filiais, Baixa de Bens, Fundo Àtravés ateneiollo oficio
'de Depreoiações, Fundo para Manuteupão do Capital de 1.· de agosto, toma- O Doulor Alcides dos Saolos Aguiar, Juiz de
'de Girõ' Próprio, Resena Legal e Saldo à Disposição mos . conhecimento de Dirt:ilo ,da Comarca de Jaraguá do Sul, ESlado de
da Assembléia '. _1_1_.3,.,2_9_7_4_1_.1_8 -

que assumiu a direção Sanla Calimna. oa forma da [ei ele ...,

Cr$ 11.329741,1811 329741,18 do veterano estabeleci- FAZ SABER a Iodos os que O· presenle edilal

(Onze milhões. trezentos e ,inte e no'e meU, seteoentos e quarenta e
mento de ensino a Prof ·de praçil,. com o prazo de vinle (20) dias virem 011

um cruzeiros e dezoito c8ntatos). Yafa Aparecida Finkbei· dele conheeimenlo liverem e ioleressar possa, que
I

Jaraguá do Sul (SC), ao de junho de 1972 Der. Agradecemos a co· será arremalado, por-quem mais der e maior lance

Mori,tz Max WilÀelm, Diretor Présidente municação. oferecer, em freole às porIas do Edifício do Forum,
Nelson L. DriesBen, Diretor Comercial 00 dia_6 de setembro p. vindouro, às 14,00' heras,
Eduardo F. Wilhelm, Diretor Técniéo

.

os imóveis penhorados II HEINZ SELL. óa ação exe-

Rolando Jahnke - Contador. CRO-SC 1656 e DEC 146.010 "Correio do Povo" cUliva proposla por ARTHUR BENZ, e iibaixo des'

L
.

um Jornal criminado:
Parecer' do Conseluo 'Fiscal s

.

d P
, a) - UM TERRENO, siluado no muoicfpio de

a ervlço o ovo CorupéÍ, desla Comarca, na ESlradé! [zabel.' em for-
,_---�------=

maIo Iriangular•.,contebdo li área' de 900 m2., 'EDIFI
CADO com uma OASA DE ALVENARIA, com as

segu'nles co'nfronlaçóes: fazendo frente 'com lima li·
nhil curva, na Eslrada [zabel, com 62 ms., exlremil
de um lado com lerrllS da Escola ESladual, medtndo
61 ms" ,e de oulro lado com dilas de Waldemar Wer
ner. medindo .29 ms., devidamenle regislrí'ldo sob o."
37.204, as fls: 11'0, livro 5·5, em dala de 20/0ll/70, no
Cdrlór,io compelenle desll! Comarca, avaliado em

Cr$ 20.000,00 (vinIe mil cruzeiros), •

jF"========"============;, r-----------__;----.-----�...... Assim serão os referidos bens arremalados por
quem mais der e maior lance oferecer acima do pre:
ço da ava[ia-ção. - E. ,parl! que chellue ao conheci
'menlo de quem ioteressllr poss;:!, foi expedido o pre
senle edilell que será. afixado DO [ocal de costume •
publicado na' imprensa local. Dado e passeldo Desla
cidade de Jaraguá do Sul, aos sele dias do mês de

agôslo do ano de mil novecentos e &el,enia e dois.
Eu (a) Amadeu Mllhfud, Escrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dos Sanlos Aguielr, Juiz de DireilÕ
A presente côpia confere com o original; dou fé.
JllraguéÍ do Sul, 7 de ag�slo de 1972,. ,

.

I
O Escrivão, Amadeu Mahfuo

1- ,;,..,

.P AS 8 I V O

. (Seis milhõ61, trezeBtoa 8 setenta ,e aeia mil, trazentos e quarenta 8

'oito cruzeiroB e Bann ta II UD) centatos). - ,

Jaraguá do Bai (SC), 30 d. junho de 1972
Moritz Max Wilhelm, Diretor Presidente
Nel.son L. Driessen, Diretor Comércial
Eduardo F. WiJhelm, Dirator Técnico

Rolando Jahnke - Contador, CRC-SC 1656 e nEC 146 eiD

Demonstração da conta "LuÇJ"os e Perdas"
(Compreendendo periodo de 1.�/07/71 à 30/06/72)'

, D2BITci

Desincomblndo se do seu enoargo, OB infra'8ssÍliad09, eomponlll1tes
ao Conselho Fisoal da firma BEBIDAS MAX WILHELM S,A., tendo exami
nado em Beus detalhes 88 cifras do Balanço Geral e da conta Lucros e Per
dali, rtlferentes ao exercíoio sooial encerrado em 30 de junho de 1972, tlim a

lIatisfação de recomendar a sos apro,ação à Âssembléia Geral Ordinária de
31 de outubro do correute ano, não somente por terem encontrado toda 8

con�abiJidade em perfeita ordem', mas principalmente pelos excelentes resDI
tados obtidos neste exeréício !!Iecial findo.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de àgosto de 1972
WaldemaF Grubba Waltilr Carlos Hertel Dietrioh Befsnoessler

Aluga-s,e
3 quartoB independen

tes para DenUsta ou Es
oritorio.
Rua Preso Epit, Pessôa,

139, com E. Mayer.

VENDEDORES
A Firma ERIBERTO BRETZKE, em

fase de espansão neoessita de vendedores com
experienda.

Os interessados queiram dirijir-se muni
dos de documentos, à rua'CeI. Procópio Go
mes de Oliveira, 1517 - Nesta.

V.ende-se
Vende·se um imtomovel FORD-A,

Ano 29 - Tipo Turi!mo, 4 portas em

perfeito estado_ße conservação e funcio·

namento, "para maióres detalhes aqui
nesta redação.

"

PÁGINA 2

El1lprêsa jorn.Usliea '

"Correio do Povo" Uda,
·1972·

, .

Laranjeíraa, PecegueiroB,
Kakiseiros, Macieiras, Ja.
botíoabeíraa, ato. Roseiral
Dahlias, pamélias, Coni
feras, Palmeiras, eto., eto.

, Direlor
,Eugenió Vilor Sebm'õekel

,T _ '1 �

_ ASSINf. 'J:URA:
Anual .. . , Cr$ 15,00
Semesire • . • Cri 8,00
Avulso . . . • Cr$ 0,80'
Número alrasado Cri 0,50

PEOAM CÁ-rÃLOGO
ILUSTRADO

�NDi:RtÇQ:
, Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
jaraguä d!l Sul· S. Cat".ria�

I Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Dia 7

.

O hasteamenlo da
Bandeira e o canto
do HiíJO Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semaDa, 11m todos
,

os .e51abelecimenlos
de qualquer gréÍu de

Iensino, públicos

_ou'particu[arClil.
"-

CamJKIDH de EdmpD
eivle.

- A Sra. Euclair Pe-
'reira ,Lima Heneching;
- o sr. Hugo Hoepfner;
- o er. Joio Hoepfner;
-- a erta. Eloni Borgee;
- o er. ArDoldo Pasqua-

lini;
- a sra. Ti-audi Kan·

zIer, em Schroeder;
'- Esmeralda Ferrazza;
- o sr. Rui Romero

Bauer.

Edital de Praça

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

,"Exmo. Sr Dr. Juiz de Direito da Comarca de
Jllraguá, do Sul. LAUDELINO MENESTR[NA, brilbi
leiro, casado, lavrador, restdeme e domiciliado à rua

Ano Bom, município de Corupá, nesta Comarca, por
seu besraare procurador infre assinado, advogado
ínacrtto Da C. A. B. seção do ESlado de Senta Cata
rins, sob n.o 326, com escritório à A1i. Mal. Deodo
ro da Ponsece, '215, nesta cidade, Vem propor centre
sue mulher SALETE MENESTRINA, brestlerre, ca

Boda, do lar, eiuelmente em lugar incerto e não sa

bido, a AÇÃO ORDINÁRIA DE DESQUITE, com

fundamento no inciso IV, do artigo 517 do Código
Civil, como provará: - I _ O requerente contraiu
matrimonío no dia 07 de outubro de 1967 conforme
faz .prova com a' inclusa Certidão de Cas�menio, re

'giltrddo Bob n.o 2.778, às fls. 74v., do Livron.o 11,
no Carlório do Regislro Civil da cidade de Corupá.
II - Desle matrimonio o casal não leve filhos e não
há bens a parlilhar.,1II _ A vida em comum do.ca·
sal, durou pouco mais de dois (2) anos, surgindo
duranIe esse tempo, 'uma série de iacompalibilidàdes,
por crimes nalivados pela BuplicadB, que culminou
por abandonar völunlaridmeOle o [ar conjugal, .em 1 c

de dezembro de 1969, indo morar por alguns. dias
em casa de seus pais, daf mudou se .para Curitiba,.
não ·mbis relornando para junlo de seu marido. IV
Assim sendo, deve a presenle ação ser julgada pr.o
cedenle, reconhecenuo·se para fins de direito, II su

plicada como conjuge culpada, desautorizando a mes

ma de' continu'lr a usar o seu nome (Meneslrina)
adquirido com o casamento, passando a usar o no

me de solteira, SALETE fODI, median Ie expedição
de Ordem Judicial ao Carlório compelenle, para a

devida dverbação. V· - face ao exposl9, requerer
A. Exa. que de acordo com a lei, seja a mesma ei·
lada por Edilal, apos marcado o dia e hora da au·

diência de conciliação, ou Il conversão do desquile
.liligioso em .amigáve[, ou ainda para conleslar II

ação no prazo legal, querendo, ficando desde ja ci
lada para Iodos os. demais lermos e aIos de causa,
alé linal senlença e execução, e condenadll ao paga
menlo das cuslas processuais e honorários do advó,
gado da suplicante. Como prova do alegado, requer
a 10iTIada do depoimeillo das teslemunhas ábaixo in�
dicadas. Para efeitos fiscais, dá se à ação o valor
de Cr$ 1.000,00. Nesles lermos. ·P. Déferimenlo:
Jaraguí do Sul, 10 de d�zembro de 1971. (a) pp.
Reinoldo Murara". DESPACHO: "Muilo embora o

edilal de fls. 51 fosse encaminhado em 27 de maio
último, só veio a ser publicado em 5/7 pp., portan.o
sem prazo sufiCienle para a audiência que hoje rea

lizar·se fa. Expeça-se novo edital, designado o dia
29 de setembro p. v, às 14 horaa, para a ßudiência
de conciliação, devendo ii citação pliffazer· se no pra
Zo de 30 dias. findo' esse prazo a ré poderá con

lealar ii ação nos 10 dias,subsequen.es ao da Dudiên
/ cia supra,. caso não éompareça ou não seja possivel
I conciliação. A publicação deverá ser feita imprele·
rivelmenle até 28 de agoslo' p. v. e por uma vez Ião
somente, I-se. Jguá do Sul, 2/8/72. (a) A. Aguiar.
Juiz de Direito".

Edital de Citação I Edital de
. ! .

O Doutor Alcides d;os Santns Aguiar, Juiz
-

de '0 Doutor Olavo Weschenfelder,' Juiz de Direito

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, E!llado de da Comarca de Guaramirim, Estado de Sanla Cala-

,santa Cererína, ne: forma da leí elc.· , rina, na forma da' leí etc ..•
fAZ SABER aos que o presente edital de cite- fAZ SABER II todos quentes o presente edlral

ção; COlD o prazo de liO dias, virem ou dêle conhe- com o prazo de Irinla (30) días virem, dêle conheci- fAZ SABER ii todos quantos o presente edital

cimenlo tiverem e niieresser possa; que por parle de mente tiverem ou. Interesser possa,. que por parle de. c!>m o pr�zo de Irinl.a (50) dids virem, dêle conhe

LAUDBLlNC? MENESTR[NA, atreves
.
seu bestante Pedro Grodízskt, bresileiro, casado, lavrador, restden crmenro lIvere";! ou tateresser possa, qu� por parle

procurador; advogado dr. Reinoldo Murara lhe foi Ie e domtcíltedo no lugar, Treze de Maio Alto, Mu- de ,HEITOR.MART.INS SOARE,S_. .brasilelro, solteiro,
dirigida a perlção do seguinte teor:

' ntcfpío de Messerendube, nesta Comeres, arrevés de maror, tropetro, .resl,denle, e domlcl�l�do no lugar Bar

se� procurador Dr. Helio Alves foi requerida' uma ro ljranc?, Muntcípío de Gueramírtm, �esla çomar:
açeo de Usucapião de um imóvel lccalízedo em Tre çe, alr.av,es de se_!l procurador .�r. Heho �Ives, fOI

ze de Maio ,Alto Muntcípto de Massaranduba com a' req.uerlda. uma eçao de Llsucaptâo de um ímôvel lo

árell de 8B.000 m2, com' as segutntee confronrações: cahzado. em Guaramirim, Município de Guararilirim,
Freme, com R. Treze de Maio Alto com 1'1'0 rn; oeste co� a area de 750,00 m2 com IIIS seguinle& confron

Fundos,. com um ribeirão com 110 m, Iesre, de um taçöes: frente, com uma rua proletada com 20 RI. ao

lado com terras de Antonio Kesmtrékí, com 1100 m,
sul: fundos, com f�rras d,e Vanda Marlins ôoeres,

norte, e de outro lado com terras do requeren re com
com 20 m, ao n.orle de um lado com Vanda MarJ.ins

BOO m, sul. feila a juslificação Prévia da posse foi Soares, com 5b,50 m. a Ieste, e de outro !ado com

julgada Procedente por sentença. E pera que chegue ��nol�o fls�h�r, com 36,50 .�. ?O oeste. Feria a Jus
ao conhecimento de Iodos e não possa no futuro sert lIf1caçaq Prévia da Posse for Julgada PROCEDEN·

alegada ignorância, mandou expedir o presente edital, TE por selllenç!. E pera que chegue ao conheci.men- ,

que será afixado no lugar de costume e publtcedo na t<! d� Iodos e nao POS�II no futuro ser �Iegal!a (gno:
forma da leí, Dado e passado nesta Comarca de rauere, mandou expedir o presente �dllal, que. sere

Gueremtrtm.. no Cartório do Cível e Anexoa. aos afrxa�o no lugar de costume e pubhcado na forma

quinze de agosl9 de mil novecenlos e selen Ia e dOÍlI. d.a 11.'1. Dado e _passado .n�sla COlI\élrca ,de Guaremi·

Eu, (as) Rall faltio Escrivão, o'dalilografei e subsc.revi. rim, no Cartórro, do. CIVIl e Anexos, IIOS dez.esseis
(as) Olavo Weschenfelder Juiz de Direito. de IIgoslo .de mil novecenlos e setenla e dOIa. Eil

C E R T 10 Ã O
' (as) Rall Fallm, Escrivão, o dalilografei e subscrevi.

Cerlifico que a presenle cópia cónfere com o (as) Olavo Weschenfelder, Juiz de Direilo

original do que dou fé. ' C E R T I O Ã O
I

Guaramirim, 15 de agoslo de 1972 .Cerlifico que a presenle cópia confire com o

Ralf filltiD, o Escrivão original do que dou fé.
�

_____-----------_____ Guaramirim 16 de arosto de 1972
RaH fa[tin, Escrivão
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Citação Edital de Citação
.

.

O Doutor Olavo Weschenfelder Juiz de Direito
da Comarca de Guaramirim, Estado de Senta Cala
rina, na forma do lei etc....

O Doulor Olavo Weschenfe[der, juiz de Direilo

d.a Comarca de Guaramirim, Estado de Sdnla Célla-
rlDlI, na forma da lei elc... O Deutor Olavo·Weschsnfelder. Juiz' de Di-

FAZ SABER ii lodos quantos o pr,esenle edital reito da Gomarea de Guaramirim, Batado lIe San·
com o prazo de Irinla (ãO) dias virem, dêle conheci· ta Catarina, na forma da lei etc.;.
menlo liverem ou interessar p08sa, que 'por parte de 1:"AZ SABER a' tudos quaDtos o presente edi·
�lInda �rrin� ��ares, brasileira, "iuva, Id0 lar, re·, tal com o prazo de trin�1l (30) dias virem, dele
stdenle e domlclhada no lugar Barro Branco, Muni- conhecimento tiverem ou interessar possa que
cipio de Guaramirim, nesla Comarca, dlravés de seu por parte .ds NORBERTO KASULKE e ,.LEOPOL
procurador.pr. Helio �I,:es foi re�uerida' uma ação' DO FREITAG, brasileiros, casados, lavr'ädoriOs re

d.e Usu�a_Pla? de um tmov�l. !oc�hzildo em G�arami- si.dentes e domiciliados no lugar Jacu Açú Municl
rim, MunicípIO de Guaramlrlm-ctdade com II area de pIO de Guaramirim. nesta Domarca atraves de
7liO.00 m2, c.om.. a� seguinles ,confrontações: Fr.enJe� seu procurador Dr. HeUo Alveí, foj.-!'�querida. uUla
com uma rua proJetada com 20 m, ao sul, fundos, ação de Usucapião de um imóvel localizado em

c0'?1 lerras �a requerenle, ao norle" de um lado com Jacu Açú Municlpio ds Guaramirim, com 8 área
Heitor Marllns Soares a leste com 36.50 m, e de ou· de 300.0UO m2, com as .ss·guintes conf'rontaçõee·
tro la�<:, co,!, a re�u.erenle com 56.�� m. a oesIe. Feita Frente, com Rio Jacu Açú, medindo 300 metros
a Jusllflcélçao PrevIa da posse fOI fulgada Procedente Fundos, com terras de Rolf Ballock ou �uem de '

por sllnle�ça. E para que cpegue ao conhecimento de'. direito c/3UO "m, de um lado com terras de Walter
todos e oao pOSSil no futuro ser alegada ignorância, KaulIe com 1000 m. e de outro lado com Arnóldo
mandou expedir o presente edital, que será afixado Kreis com 1000 metros. Feita 8 Justificação Pré
no lugar de coslume e publicado na forma da lei. Da· via da poese foi julgada PROOEDENTE por sen·
do e �assilll)o nesla Comarca de Gua�amirim, no tença.. E. para que chegue

.

ao conhecimento de

Cart�rlo do CíveJ e Ànexos, aos de.zessels de agosto 10dos e não possa no futuro ser altlgada ignorân.
de.md no�e�enlos e. selenl� e dOIS. �u, (as) Rall.ci�, mandou expedir o presente edital, que será
Fallla, �scrrvao, o dalliografel e subscreVI Ilflxado no lugar de costume e publicado na forma

(as) Olavo Weschenfelder, Juiz d. Direito da .lei. Dado e passado nesta Comarca de Guara·
C E R T I O Ã O

I

mirIm, no Cartório do Clyel e Anexos, aOIl vinte
Certifico que a presente cópill confére com o

e quatro de agosto de mIl novecentos e setenta e

original do que dou fé.
' dois

..
Eu �as) Ralf Faltin, Escrivão; o datilografei e

Guaramirim, 16 de agosto de :972 subscrevI.
.

Ralf faltin Escrivão (as) Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito
____________.....;�.__._ C E R T I DÃO

Edl·tal de Lel·la-o
Certifico que a presente .cópia confére- com

·0 original do que dou fé.
Em virtude do que ,foi expedido o presenle edi Guaramirim, 24 de agosto de 1972

la[, pelo qual chamo, nolif·ca e cila li req'uerida SA-
LBTE MENESTRINA, para comparecer nesle Juizo,

O Doutor Alcides doe Santos Aguiar, Juiz de Ralf Faltin, Escrivão

sala das audiências, Edificio do forum, nesta cidade,
Direito dß Oomarca de Jaraguá do Sul, Eatado' de :-�-----------,------

DO dia 29 dOe setembro p. vindouro, às 14,00 horae.
Santa Catarina.,. na forma da lei, etç'...

1

II fim de assisfir a. audiência de conciliação, ludo FAZ SABER a todos os que o presente edital . Anuncie neste semanário, seu

�oDforme petição inicial e despacpo relrolranscritos, de leilão, com o prazo de dez dias. virem ou dele
rlcándo desde já citada para Iodos os lermos da ação conhecimen�o tiverem e jnteressar pOSIla, que se·

e, querendo, conlesta Ia, no prazo de 10 dias, conla- rão arrematados por quem maiil der e mbior Ian
dos da audiência designada, sob pena re,velia e con- CEI oferecer, em frente às. portas do Forum, no
fesso. Para que chegue ao conhecimenlo dill suplica dia 11 de setembro p. v" às 10,00 horas, os. bens '------------.,.....;.

da, foi passado o presenle edital, que será afixado penhorados à DANTE SCHIOCHET, nos autos da
no local de costurr.� e publicado na imprensa local Ação Cominatória proposta pela Prefeitura Muni
e no Diário d.a _jusliça do ESlado. Dildo e passado cipal de Jaraguá do Sul, ab!tixo descrito:
Delll. cidade, de Jaraguá do Sul, aos qualro dias do a) _ Uma Radiola, marca Tecl;I. Master, com
mes de agoslo do ano de mi! novecenlos e selenla móvel de' côr marrom, com f metro de altura, por,dois. Eu, (ii) AmadeU Mahfud, Bscrivão o subscrevi. 1 metro de largura. .

.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Diréito b) - Uma Oaixa Registradora, elétrica, mar São convidados os senhores acionislas desla

A pre�ente cópia confere com, o original; dou fé ca Nàtional, cÔr bege, .' SOCiedade p�ra parliciparem .da assembléia Ileralor
c) _. Um Liquidificador, marca Turmir, cõr dinária que lerá lugar no dll. 51 de oUlubro de 1972

Jaragúã do. Sul, 4 de agoslo de 1972'. branca, de aço inox. às 9 horas. na sede social, à rua jOinville, n.O 594'
O Escrivão, Amadeu Mahfud Os msncionados bens serão arrematados por

ni! cidade de Jilraguá do Sul, II fim de deliberarerr:
r------------ quem mais der e maior lance oferecer•.podendo

sobre a seguinle ORDEM DO DIA:

serem examina"do8, por quem interesse tiver, nQ
1.0) - Exame, discussão e volação do relaló

local em que se acham depositados, em mãos e
rio da Direloria, Balanço Geral, conla de Lucros e

poder do próprio executado. E, para que chegue Perdas, Parecer do Oonselho fiscal referenle ao exer

ao conhecimento de todOl!! interessados, foi expe-
cicio encerrado em 50 de Junho de 1972;

I

dido o presente edital, q.ue será afixado no local 2.0) _ Eleição dos membros do Conselho fis

de costume e publicado na imprensa local. Dado
cal e respectivos suplentes e fixação dos seus hono'

e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
rários; I

vinte dois dias do mes de agosto do ano de mil 5.0) - OUlros assunlos de inleresse social.

novecentos e !letenta e dois. Eu, (I) Amade. Mahlad, A V I 05 O A O 05 A C ION IST A 05

escrivio, o s:ubscrevi. . Enconlram-se à disposição dos senhores acio-
(a8) Alcldell dos S�n.toll Aguiar. Juiz de Direit9- nislds, na sede social, os documedlos a que se re-

Conlere com '? �rlglOal; dou fé. fere o arl.o 99, do Decrelo Lei n. 2 627;de 26/09/1940.
Jaraguá do Sul, 22 de a.gosto de 1972. Jaraguá do Sul (SC), 29 de agolto de 1972.

O Escnvio: Amadeu Mahfud MorilZ Max Wilhelm, Direlor-Presidenle

Edital de Citação
Ed"ital de Citação

.
anúneio causará boa impressão

Bebidas Max WUhelm S.A.
CGCMf' 84429 869/001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas Jaraguá Ltda.

Pinturas de Letras, Painéis,
_, Faixas e Placas

Mudou S6 para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P O· V OI""VII-"'FAMOSC'.' A�esllr des cheias que 18etem�ro de 1972, às 15,16
. prejudícaram o andamento heras, com lIf1uêncill de

normel dos trabalhos da milhares de forasteiros. A

n�A-N-O-ll-V----J-A-R-A-G-U-Á-D-O-s-U-L-�-�-T-A-C-A-T-A-R-rn-A-)-----S-Á-B-A-D-O-·-2-D-B-S-�-�-B-R-O-D-E-1-9-n----N-o-Z-8-� V"FA�05�e�ruum�\�re �nu6 ��n.�u
,

..

nau, a IIll1uguulçao reelí até o dia 11 do corrente,

IIO �� E N L A C E S
ZOU'SIi ontem, dia t.· de

CO i 1lll IDl21 � O 1L n. � IDl S Miraol Radaenz - Marcos nha e Flav.es, industriário A cur'tl·ça"o da' semana
_

.

luchl - Iaregué do Sul e um .lIa sé conheceram.
=========" losçeba irmanam se nos Viver11m as horas IIlegres

Companhel"ro Atl"lano Coragllm'
festejoa de dC!is jove'!s, do amor e resolvera� CII-

, III" nossoe conhecidos. Mar· eer-se, Em ceremoma re- Oi b i c h o tudo legal? Cuidado, pois ai \Iam BI
.

.
. CL Paulo Moretti got, Miss Ji'lrllguá 1969 e ligiosa II ter lugar às 18 quentes, ..

. Atilano coragem! Com tais palavras o R vm Miss.Simpatia, filha de hora� de hoje, na lfreja

Ele
'.

I
.

e

o.,
Harlwlg Raduenz e s-e., MatriZ, em presença dos

Pe. m�r . c?nc uiu seu sermão elegíaco e .6 cem deve tornar-se a esposa do pais parentes e convida-
elas que IOICIO esta coluna. .

.' - _

OL Atilano, o calendário .humano da tua do- Jovem Marcos, engenhelr?, dos! r,:ceberao .11 benção

madora Valdete marcou sua última data em 16 de
filho �o. sr. e sra, Lu!z da.lgreJ_a. Os nOlvo� rece

agosto de 1972. 11:, Bem dúvida; uma data tarjada An.to.mutll. A, ceremon.la pClonara� os convídados

de luto, uma data que, para ti e por que não di. !ehglosa tere IUlI'a� hole, nos laloe�. de festa d?
zer para todos nós, representa menos o cumpri- a� 10 hor�s, Da Igr�J! Ma CI,�be Atl�lIco Baepen�!.
mente de uma lei terrena e muito mais a ímpo-

triz de Sao ôebesttão. C o r r e Iod o P o V o ,

liçio de um pesado destino. I apresenta 1I0S. nubentes,
.

CL Atilano,8 dimensão de um túmulo anlia- Roselr Ylcenle - Fiares B. seus pai" .e faml�l�res, vo-
se não pelos metros quadradea de sua ocupação,

rallo - Rosely, profesori tos de rnurtes Iellcidedes,

mas pela amplitude do vazio que representa para
quem se vê privado de um ente querido. Por iBBO .

avaliamoll e compreendemos o grau de tua tríste

za, do teu desconsolo. Por outro lado, também Ba·

bemos e entendemos que cada passo na Tida re

presenta uma paeaada para a morte.
Cr. Atilano, aceitando a contingência dos fa·

tos, tem.coragem para prosseguir a tua caminha
da que, se privada da tua domadora Valdete, tem,
na pessoa do teu filho Karlen, sua mats fiel ima

gem, seu mais precioso tesouro e sua mais rica

herança. Prossegue, pois, tua caminhada, com eo

ragem, mantenno aberta a porta da posterídane
pela qual untrará a geração de teu filho e dos
teus netos.

OL Atilano, eabes que a vida é pas8aporte
para a morte, sabes também que tanto uma quan�
lo outra nada mais são do que um breve sonho
de qual despertam9s para a eternidade. Ambas Ba

aplgam na elcuridio de uma sepultura efêmÊl'ra,
ambas se acendem na excelsitude de uma racom

pensa. eterna. .
.

Cr. Atilaoo, se uma dor terminou para a Val·
dete, outra maior começou para ti e, para supor·
tá la, é preciso ter a coragem da fé e a fé da co

ragem para, com resignação, submeter· te à vonta
da Daquele que é ° autor do livro das alegrias e

dos prantol, da vida e da morte. e8se livro cujos
leitores 8om08 todos nós. t-

CL Atilano, que o termo de invertidura assi
nado por todos nós, nesse liTrO, repreaente um ato
de com�8nheirilmo e de 1I0lidariedade humana do

teu. Lions Clube e .que· á morte da Valdete tenha
por registro, na .última página por ela escrita,
aquela mensagem rediviva que, se foi da Igreja,
através do Pe. Elemar, o é também de tua esposa
e domadora:

CORREIO 'DO

Teatro Manghini em Jaraguá
Não deixe de assistir hoje a noite a apre-

8t'ntaçio da comédia "A PRÚXIMA VíTIMA"
no Salão Cristo Rei, BS 20,00 horas, promoção
da Prefeitura Municipal e colaboração de Bo

tary Club de Jaraguä .do Sul, em prol de Na
tal da Criança Pobre.

W.Y.M.

Atenção Greaiistaa.
Abram alas ... amizade, glorioso e muito feIi:!: 8sll
o nosso amigo Bruno que foi eleito na .otaçio da.
chapas pela .ibrante [usentude [araguaenss, no
ultimo dia 26/08/72. '.

Para comemorar e unir ainda mailoB fremistas
convidou especialmente a antiga oposição OHAPA
2, e os demals componentes das mesm8l.

Contando com o coparecimento de todo!! dominro
as 10 hre. da manhã no Salão Oristo -Reí.
Vamos 16, para que poseamos merecer tim 'lugar ao

sol com um grêmio sempre melhor.
11: Roni... ela esta muito na tua, não ii Balinha?

Oi Ariobaldo; VOM B9 lembra daquela música "Livre"
(Agnaldo Rayol)?

.

Depois daquela ... ainda continuas "Livre"?
Ou a Dione esta te prendendo?
Balduino tome cuidado porque tem alguem com o

coração nl mão ...

Como é Antônio W. gostas· te do baile sãbado p/p?
E.peramos que \lace apareça sempre por lã OK?

Bodas de Ouro
_;._ -..! Muito na Bua esta o Afonso F. que anda curtindo

uma incrementada ram.,ão.
.

Rita de Obaia ,ê lã se voee aguenta hoie, e esque

ça por uns minulinhos o loirinho que anda in9l
dindo teu coração, o Sérgio de Oorupã, nio é meso

mo?
'.

o casal Frederico (Olga
Heidorn) Schmidt comple.a
no dia de hoje os !!eus 60
anos de feliz COD!Órcio. A
boda de ouro deverá lSer

festejada condignamente e

será realizad. na residen
cia do sr. Leopoldo Kars
ten, abrigando familiares
e convidados para o grato

evento. Frederico Schmidl
e Olga Heidorn Schmidl
.iveram como fi�os Leo·
nida, Hildegard, Helmuth
e Leonora, os quais, todos
vivos, deverão dar .quele
colorido às comemorações
do seu jubileu de ouro.

Cumprimentos des.a folha.

TU
Jorge

"AtilaDO, eoragem!fI

Pada de loiros cabelos
Belos como o gorjear das aves

De mais nobres ençantos
Do que oa bosques mais puro!!
Deste imensurado Paraíso.

DESPEDIDA És bela igual a um campo de rosIIs

Dos vastos' jardins ·Orientais.
Regados com a brisa das bel.s noites,
815 o paraíso por oDde as aves'

MlIl'icoloridas briDcllm em seus .vôos.

Estando de viagem marcada para a �UiÇIl,
onde deverei cumprir um cur!lo de· 3 IInos e na

impossibilid"de de despedir me pessoalmente de

parente!!, imigos, colegas e vizinhos, faço'O por
eete intermédi" agrlldecendo a todos pelas aieD-
ções de que tenho aido alvo IIté então. És sultllna em nossll terr"

Jllrllguá do Sul, agolto de 197'l É:s a mais bela paloieirll do deserto

Loreno Mund Tene 1I0S olhos o infinito, II alegrill
"================"========="

A mocidade das f1ores.as e a eterna

frescura em t('us lábios entrellbertos.

Pátria B rasi·1 11:s um eDigmll que não conaegui decifrar
Aquietas te como lima noile de verio

Silenciosil e profunda como os mares.

Eacon.ro·te num mundo abstrato, distanfe.
Dize me quem és!

pátria - torrão b.ndito
.

.Altaneira e lempre idolatrada
Tanto aqui como no infinito
Realçam08 teus feitolll saudo.os
I rmanados para te �ervir
Alento n08SO e dor, esperançOSOB.

Brasil - Pátria amada
Recordaremos com garbo Tiril
Autêntico valor da Força Armada

, 8 endo: Ontem, Hoje, slmpre juvenil
I nspirando no amor d. encantes mil,
Liberdade eterna para o nOS80 Brasil.

Vamos sempre em frente a trabalhar
IDcentivados juntos e triunfantes
ViTeremos firmes e unidol a lutar
AvaDte intrépido!! Bandeirantell.

Portugal do além mar

Orgulho de glórias relevantes
Relembra navegantes 8 procurar
'resour.Os e aventuras distantes,
Ufana s. de lUas tradicões. .

Grandes seUB vultos, e Lisboa prova
A lua'glória, e· Ooimbra nio esquecida
Lembra Oamõ'e8, SUB obra e vida.

Homenagem do Lion8 Olube de Corupá; na
Semana da Pátria nêste ano do Sesquic�ntenário
da Independência de Nosso Brasil.

OL FrancIlco A. Piccione
Gorupá-SC, 07/09/1972.

Batr todas IS portII!!
Não consegui achar·te, nisso
Denlro de mim sentia umll voz palpililln.e,
ContiDue, não perca as. energias.
Ah! Que farei?

Eu creio em ti, te adoro
Porque, não confias em mim.
Deixas me sofrer, padecer.
Não tenho rumos, nem energias
Peço te sê meu guia.

Não te queixes de mim, não me recriminas

Eu depus II teus pés, todos meus sonhos
Tudo que era sentir.
Sem ti me afogo Dum contrnuo pranto
Não me deixes sonhar. Quero viver.

Tenho um diluvio de i1usõu na frônte,
Tu IIS geraste!. As�moções me devorllm.
Tomll me. ppr escravo, rneillp e humiJ'de
Eu não Ie ocultarei, tanto'Je adoro.·

.

Que ficarei contigo em teul carinhos.

}aroguá do Sul. 27 de aga••• de 1972

Gente da gente, o local é I) Salão Cristo Rei, dia

09/09/72 aquêle baile com o conjunto "Oil DiDâmicoB"
de Joinville, às 22 hrs.
Vamo!! 16, os ingressos j·á eslão a \lenda, procure

comprar o seu com os quartanislas do Oolégio Sio
Luia.

Agradeoemos desde jli o con.ite que o DOSSO amir'
Oapilé nos fez estes disF, um almôQo e jantar com
pleto a bus da farinha sêcB e ãgua.

.
.

M a r c y _ •. aquêls Amor jã era ... procurea nio

esquentar a cuca. OK?

Atnlnho HeDschel porque lindas tão estranho ulti
mamente com a tua menina'?
Ela jli nem te entende inailt ... dê um jeito nislo
tá?

Ooitada da Bety, continua caídinha pelo menino
da rural azul (E.V.) seri qUI! eles via recomeoar?

NilcI, 9E1ja lã, eSla idéili de desistir da aula, não sei

não, a \lida indica que o jeito é continuar, são 86

dois meses ainda, a o seu casamento, é IÓ no ano

que "em, né?

Pois é né Toninho, da próxima cuide para não

eaqueeer nonmente " legal?
E foce Ninldo (Bradesco) também. anda bIlItante
diferente ul1imamenta que é ino? Do�noa ... ?

.

Ooitado do Zéca da Marechal, uma menina deu um

chuta bam bolado por cima da cuca dele Ao qUI
pa�ece ela deve uhr meio zangada com ele.

Que foi que .OC8 andou, fazendo Zéoa?

E muito ne dele, bem engatadinho estA o nossa

amigo' Argua, sera qua 6sse amor fai nos trazlr

uns "comes e bebes"? .

Bem pessoal alé a semana qua vem se Deus quiser.
TOHAU ...

Com. e Ind. W. Raduenz SIA
COCMF n.O 84430 073/00t

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente ficam cODvidados os srs. IIcionis'
las desta sociedade à comparecerem II assembféill
geral ordinária, iJ realiza, se Da sede social, em Rio
Cêrro I, neste munlcfplo de Jaraguá_ do Sul, às 16
horas do dia 30 de se.embro de 1972 a fim de deli
berarem sobre ii seguinte, Ordem do Dia:

}..) - Discussão e aprovação do Balanço Oe
rlll, d('moDstração da conta de Lucros e Perdlls, e

Parecer do Conselho PiscIII. rehdivos ao exercfci.
social em 30 de junho de 1972

.

2 o) - Eleição do Conselho Fiscal:
3.·) - Assuntos diversos_
Nota: Acham se à disposição dC,\s ars. acionia

las, 08 documentos a que se refere o imigo 99 do
Decreto· Lei 2.627, de 26109/40.

Jarafuá do Sul, 18 de lIg'osto de 1972.
HilberIo Rllduenz, Diretor Presidente, CPF 103963909
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