
Atenção! Convidam-se autoridades e povo para o espetáculo de
Acrobacias Automobilísticas (um show sobre duas rodas) a ser apre
sentado pela equipe Euclides Pinheiro" às 10 hs de amanhã, defronte

a Igreia' Matriz. Vai ser sensccíonel.

CORREIO DO PO'-VO�I
J�G----;UÁDOSUL

Fundação:
.l:rtur M filie r

Diretor:

Eugênio Vitor SlIhmöckel

Impresso ne :

SOlliedade Grãfilla Avenida Uda.

_________O_r_,,9:_ã_o__d_e_m_aJ.:c,·or penetração no interior do nordeste catarinense

Ano LIV .JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Sábado; 9 de Setembro de 1972 - N.o 2700
Fundado em 1876

Emancipado em 1984

o dle 7 de Setembro de p II r a d a, os in;egranles
1972 foi condtgnernente apresenrevem motivos elu
comemorado em nossa srvos à semana da PáTria.
cldede Em palanque orrne em especial pdo pessegern
do no largo da Matriz, all dos 11>0 anos de nossa

115 autoridades e convida independência. Desde es

dos, aplaudiram um destile pr metras horas da manhã,
de escolaree, corporeções grande messe p o p u I a r

e clubes de serviço, que postava se ao longo da
teve ii duração de 3 horas �III Deodoro, aguardando
Durante o desenrolar da a passagem dos desftlsmes.

O Senador Antonio Caro Baptista e o líder Ruy J portes e da Saúde pare
Ice Konder Reis, tendo Santos, solidarizando se I que, feito o levantamento FLORIANOPOLIS _ A

!8e que todas as granjas 4 - O Caderno das
em vlsre as cheias que com o povo barriga-verde. dos preiuízos pelo Gover- partir de 1.0 de julho irão receber Inspeção, g r a n jas Inspecionadea
se verificaram em todo o no do Estado e pela SU p óximo passado, pas Paralelamente, entrou 'deverá conter o termo
Estado de ôanre Catarina, O Senador Antonio Caro DE5UL -- ôupertnrenden- 'ou a vigorar o novo re- em vigor o ,UBO .de Ca de abertura fpito pelo
ocupou a tribuna do ôe los terminou a sua fala di cíe da Região Sul - dí- guiamento de Registro derno do Criador, Inspetor de R ..gistro, e

nado, pare levar aos seus zendo: "Com estas pala- rigida, aliás, por um ílus- Genealógico de Suínos, Quanto a êste, serão suas páginas numeradas

pares, aos ministros de vres, com es Ie registro Ire coestaduano, Dr. Pau- Com êle, iniciou-se o observadas as seguintes e rubricadas pelo mesmo.

Estado e ao Presidenle deixo equr, em meu nome lo Mebro, não fairem os Registro Inspecionado, normas:

Médrc, o estado calemt e, estou certo, no de meus recursos pare que possa- onde a AceS (Associa, 5 _ Para as granjas,
toso do nosso Estado, em eminentes colegas, Celso mos recuperar o tempo ção Catarinense de Cria I - Toda granja de que nesta fase inicial,
virtude das prolongadas Ramos e Lenoír Vargas, p e r ii i d o, reconstruir as dores de Suínos) sele. verá usar o Caderno do não forem ínspecícnadas,
chuvas nos vales dos rios um veemente apelo ao obras públicas destruídes eíonou ali granjas a se Criador. não são necessärtes ai

Chepecó, do Peixe e Ite- Excelentíssimo Sen h o r e rernbem atender a seto rem atingidas na pri 2 _ Deverá usar um providências r e f e r i das
[af, O ilustre perIamemer Presidente da República, res da economia cetartnen .meíra etapa da implan caderno por raea. no item 4, deveado no

cererlnense foi eperreado aos ôrs Ministros G.e Es se duramente atingidas, es tação do Registro de 3 - O Caderno do entanto, o Caderno do

pelos senadores Lourlvel lado do Interior, dos Trans pecíelrnenre o agrlcola". Origem Inspecionado. Criador deverá ser pre.! Criador, ser preenchido

\.
Para o futuro, nas eta- enchido a tinta e sem normalmente. (AGRIN-

7 de Setembro condignamente _ comemorado
pas subseqUentes prevê. rasuras.

•• ""

FORME·MA).

.

:::�r, ::�::��::�;���r: e:O,SSle Cla�slflc�çao de c�rcaç�s
�1:��ra:�:tiC�:�:��lmpe::e� pe��:��e��: õf�:r!;���� em carater· experimental

de 19U, um exponencial
representante Em nora

oficiai dtsrnbuíde, a Dtre
rorie da Casa do Jornalista
de Santa Catarina, comu
nicava o falecimento de
seu presidente, na pessôe
de Alfrio Bossle, ocorrido
no Hospital Governador
Celso Ramos, em Floria

nópolts, às 12,45 hs. da
quele die. Os membros da
diretoria e do conselho
supertor, de comum acôrdo
com o Sindicato dos lor
neltsres Profissionais e

Sindicato dos Empregados
em Empresas de Radiodi·
fusão de Santa Catarina,
atendendo ao lu t u o s o

aconlecimento, decretaram
luto oficial por õ d i é! s,
velando o lIeu corpo até
às 21 hs. na sédt= social

esta' a' m 0- rte dos aludidos órgãos de
classe. O seu sepultamento
deu se no dia 1.. do cor·

----------------.....----

rente, às 9 hs" no Cerni·
tério Municipal de Santo
Amaro da Imperalriz, com
a preseuça de profissionais
da imprensa escrita, falada
e televisionada.
"Correio do Povo",

apresenta aos familiares
do jornalista Alfrio Bossle
os seus sentimentos de

inspecionado
enlra em vigor

deSenadorKonderReis fala sobre enchentes Re q�s Iro
surn o s

primeira vez, dos ex com

batentes da 2(1 guerra
mundial, em número de

FLORIANÚPOLIS var a produção de ear

O Ministério da Agrteul- ne de melhor qualidade.
tura vai selecionar ma- O sistema. a ser posto
tadouros

'

- frigoríficos em prática para bovínos,
em Minas Gerais, São não é o tradicional de
Paulo, Paraná, Santa Ca classificação (grading),
tarina e no Rio Grande que qualifica a carne

do Sul, a fim de iniciar! em extra, de la. e de
no pais, em caráter ex 2a.'
perimental, os trabalhos _ O novo método, que é
de classificação e típífí- francês, usa códigos com

cação de carcaças de letras e números, des
bovinos e suínos, creve a carcaça especí
Neste sentido, o Minis- ficando a coloração e

tro da: Agricultura assí- maturidade da carne; a

nou portaria incumbindO quantidade ti coloração
a DIPOA (Divisão de da gordura, 8exo e raça
Inspeção de Produtos de do animal.

Origem AnimaI), de tea' O Brasil 8erá o pri
Jizar eS8e trabal!lo, não meiro pais do mundo a

só objetivando atender usar este sistema na cla8-
às crescentes exigências sificação de carcaça8 de
d08 consumidore!, como gado zebuino. (AGRIN·
principalmente incenti· FORME MA),

�l elementos.

Ia. FESUINO

Assinado decrelo
indullando presos

A cidade de Chapecó rendo nos últimos dois I Ceterlnense de Criadores
sediará de 19 a 24 do cor- dtes as Agências do Ban de Suínos, Estação de

renre, a .í e. FESUiNO - co do Brasil S.A, e Ban- Avaliação de Suínos (Mi
feira Regional de Repro co do Estado de Santa nlstérlo da Agriclllrura),
dutores Suínos de Che- Catarina S.A" financiando Posto de Multiplicação de

pecõ, no Parque de Expo- a acquisição de reprodu Reprodutores e ESlação de

sições EfAPI. De ,19 a 20 tores aos interessados. Pesquisa (Ministério da
de set'2mbro dar se-á o O projeto de sUlOocul- Agriculturil - ACARESC),
julgamento da admissão. tura de ,santa Catarina e Associação da Indúsrriö
De 21 a 22, '0 julgamento a la, FESUINO é fruto de Carnes e Derivados de
e classificação e de 23 a I da integração d0s seguin. Santa Catarina e ACA·

24, a comercialização, es tes órgãos: Ass o c i ii ç ã O RESC.

o pau-Qrasil
Umll camp!lDha de am I como

uma árvore em ex Igrllnde importancia para
bllo nacional para preser- tinção e só é encontrado a nossa lerra, pois desde

yação e divulgação do aindi' em eSlado nalivo o amanhecer de nos s a

pau brasil será lançada em em poucos po n tos dO! História 101 ele o primeiro
breve pela' Uoiversidade território nacional. Em e unieo produto de expor
Rural de Pernambuco, que Pernambuco, exibte talvez tação do Pais". Mesmo

pretende distribuir, até 1974, a ulrima reservll daquela de p o i s que surgiram o

um lotai de 100 mil mudas espéCie. açucar e outros produtos

d� árvore nas principais Segundo o esquema Da o pau brasil conlinuou
Cidades do Pais. campanha, aprovado pelo figurando no orçamento

O pau.brasil é conside' reitor da UFRP, o pau
naCional até 1875.

rado peIos especialistas ·brasil sempre representou O "habitlll" dessa árvore
------.----

no território nacional se DESPEDIDA
limilou a 'uma faixa do Dalmonir Piazera e
litoral que vai do Rio
Grande do Norte até o Rio Senhora, de mudança

de Janeiro. sem penetrar para aR. Viscoodede Tau

nos sertões, Não é encon. nay, 194, em Joinville, oGde

Irado no' Sul, Centro e
eslariÍ atendendo encargos

Norte do Pafs. As reser- junto à Caixa Economica

vas em todo o território Federal de Sanla Calarina,

nacional estão praticamen.
na impossibilidade de des

te extinlall, pois "só se pedir se pessoalmente de

faz cortar e nunca, plantar
seu 'largo circulo de ami

ou preservar nossas flores- zddes, o faz por este in

tas". termédio, agtadecendo as

manifestações de aprêço
de que telr. sido alvo, co
locando se à disposição
no endereço IIcima.

pesar.

Rio, (AJB - P e lo penas Bce8sória�, O de
transcurso dó Sesqui creto não "brangerá os

centenário, o .Presiden condenad08 pela prática
te da República assinou de crime contra a Segn
um decreto que concede rança Nacional, e cabe
iBdulto e comuta penais rá aos Conselhos peni
imposta8 a sentenciados tenciários, de oficio ou

primários. procuração de qualquer
Pelo documento os interessado, ver i f i c a r

8entenciados indultados quais são 08 sentencia
são aqueles que, conde dos abrangidos neste

n!\d08 a penss dá quatro diploma, emitindo de8de
anos de reclusão, tenham 'logo parecer que �erá
cumprido, com boa con enviado ao Juiz'de Exe·
duta até o dia 7 de se

!
cução.

tembro deste ano, a um

minimo de um terço da Os dirigentes das pe
pena. nitenciárias encaminha�

O beneficio deste de· rão aos conselheiros a

creto também 81' esten relação d08 sentencia·
derá à pena pecuniária, dos abrangidos pelo tie

cumulativamente impos, creto e informações
ta da detenção, não pessoais 80bre o com

abrangendo 'contudo a8 portamento de cada um.

Jaraguá possui um exem·

piar planrad9- na Praça
Paul HarrilS.

Rotary admite novo companheiro
o RO'ary Club de

Jara-j
Na mesma ocasião, o

guá do Sul reuniu se fes clube admitiu um DOVO

tivamenle lia n o i I e da companheiro, que anterior
ultina 3a. feira, ocasião menle pertencera ao R. C.
em que, com a presença de São Bento do Sul.
das mais alIas autoridades TraIa se do sr. José Ama
do municlpio, homenage, ral Pereira, atual gerente
ou-se o Brasil pela passa do Banco do Brasil S.A.,
gern do sesquicent'enário 10CIII, de tradicional familia
de sua independênCia, de Itajaf, te n d o a sua

illravés palestra proferida apresentação aos presentes
pelo Rev. Pe, E I e m a r ocorrido através o padri-
Scheid. nho Aldo A"driani.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SÁBADO O!l-09-72

Desapropria, amigável ou judicialm�Dte, di
versoll imóveis situados à rua 13, nesta cidade.

HANS GERHARD MAYßR, Prefeito Municipal
de Jaeaguâ do Sul, Estado, de Santa-Oatarma, no
uso de sues atrtbuíçõesr

Faço saber a todos os habitantes deste Mu
niclpio que a Câmara Municipalaprovou e eu san

ciono a seguinte lei:
"

Art. 1 o) - Fica o Chefe do Executlvo MUDI

cípal autorizado a adquirir amigavelmen.le ou. de
sapropriar por utilidade pública, 08 segutntes Imó
veis necessartos à abertura da rua 13:

1 - 462.00 metros quadrados, edificado c.om
uma casa de alvenaria e um rancho de madeíra,
pertencente ao sr. Adolfo Sohn;

. .

2 - 581,00 metros quadrados, sem benfeitor].
as pertencente a sra. 'Clara Sohn;

72.185,94 '

3 - 1.764.00 metros quadrados, sem benfeito-

rias, pertencentes ao sr. Almo Stinghen;
,

.

4 - 259.50 metros quadrados, sem benfeIto

riss pertencentes ao sr. Waldemire Kater;
109,571,91 '

5 - Uma casa de alvenaria, pertencente ao

sr. Avelino Kassner, cujo terreno foi doado pelo
10.120,12 proprietário;

6 - 290,00 metros quadrados, edificado com

U!Da casa de alvenaria, ue propriedade do sr. Os-

vin Hublitz;, .

f'7 - 1.771,75 metros quad-auos, sem uen er

toriaa. de propriedade do ar, Affonso Bartel;
.

8 - 225.00 metros quadrados, sem benfeite

rias do sr. Reluolno Bartel.
'

'Art. 2 o) - Para fazer face as despesas de·

correntes com as desaproprtações constantes do
'281.738,99

art. t.") fica o Poder Executivo autorizado a re?e
ber por doação do govêrno do Estado 3S qu.antlas

1.D3360 necessártas, ficando criado no orçam�Dt? _YIgeote
a rúbrica 2_5320- Auxílíos e/ou cont-íbulções dos

13008000
Estados. cujas importâncias suplementam a. dota

6114 73e,56 ção 4,2,1 O 3:;/155, aquisição de Bena MóveiS, do

mesmo orçamento _

Art. 3°) _ Esta lei entrará em vI�or D� �a
ta de sJla publicação, fflvogadas as 0löp081ÇOtlS
Ilm conlrário.

-

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 04 de lIetll,mbro dll 1972

. . .

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MUOlClpal
38626798 A prel'ente lei foi publicada nes�e Departa-

mento de Expediente Educação e Ailsistencia So·
cial a08 04 dh.s do mê� de setembro de 1972

�R 382 58,
'

João Mathias Verbinenn, Diretor

Com. e Ind. ,Wo Raduenz SIA
CGCMf nU 84430073/001

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Comércio e Indústria
,

MUD A SW RADUENZ S,Al.. -, '.

"CORHflO �O POVO"
eGO 84 430 tJ73(001

_

RELATORIO DA DIRETORIA

Fundação:_fIrlu�ul1er - 1919

Emprêsa jornaUstica
"Correio do Povo" Lida.

·1972.
Diretor

Eugênio Vitor Schmõckel

Frurffer•• e O,nament.',

Laranjeiras, Pécegueiros,
Kakisf>iros, Macieiras, -la
botieabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc

Senhores acionistas:
Apresenlamas lhes o Bvlaneo GAfal e o Da

monatração da Conta de "Lucros & Pai das", enosr
radas em 30 de junho de )972, ,bem como o parecer

do Conselho Fiscal. sendo que o resultado aponta
do assenta rigorosamente em lançamentos ds nO�S8

/

escrita. Estamos ao inteiro dispõr de Vv Sa. na Séde
da Sooiedade, para quaisquer outros escleeacimsn
los que julgarem n-c-saartoa

Jaraguã do Sul, 10 de Julho de 1972
HilbsrIo Isaduenz, Dir. Presidente, CPF 103. 963909

Balanço Geral, encerrado
em 30 'de Junho de 1972

ASSINATURA:
Anual Cr$ 15,00
Semestre • _ . Cri 8,00
Avulso . . • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrS 0,50

PEQAM OATÁLO�O
ILUSTRADO

ENDERÊÇO:
Caixa Posta t, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210

Jarag'-!á do Sul. S. Catarina

Leopoldo Seidel

- eORUPÁ -

ATIVO
SOCIAIS

Aniversários
- Aniversariou dia 7

a sra. Maria Ida, esposa
do sr, Ernesto TorineIli,
nesta cidade.

'

Fazem anos hoje
- O Sr. Da ma B i o

Schmitt; ,

- o sr. W a l dem a r

Schmitt;
- o sr. Albrecht Gumz,
- o sr. Hartvieh Ha

nemann,
- Vitti Bona
- a Bra. Maria Anezia

Gonçalves de Araujo, em
Itapucuzinho; ,

- o sr. Reinoldo Ucher,
em Nereu Ramos;
- a sra. Cecilia Pedrí

Papp.
Dia 11

Registro Civil
Aurea Mülle� Grubba, Oficial
do Registro Olvll do I. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Sante

Catarina, Bra.lI.
Fsz Saber que comparece
ram no cartõrío exibindo os

documentos exigidos pela lei
aHm de se habllltarem para

casar-ee
,

Edital n 7908 de 10/9/72
Luiz Martim e

Adair Berner

Dia 13

130080.00

C $ 604 730.56

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas

Imobilizado .

Edifícios e Imóveis cl rea'ßliação
Eslavel

Máquinas e Motoree, Móvl'ill !' Uteosi-
1I0s, Veíoulos e Semoventes cf reavalia
ção

DispOníVel
C,ixa e Bancos

Realizável (curio e IGogo prazo)
AeHcional R,·st, Lei 1474, Caução, Obri
gRQÕ�S Eletrob.üs, D, creto Lei 157, Su

depe Lei 221. Sudam L-i 5174, Fundase
Lei 4225, Rpflorpslam�nto Ll'i 1134, In
vPslimpnto!!, PMrticip�çõ -s :Societãrias,
Obrigaçôes T"s Nacional, Mer('adorias,
Mercador-ias Tr3nsferid�,s, Contas Cor
rantes, Duplicatas 8 Receber, Embraer
Lei 770

COßlUS de resullado pendenle
.Dp�p"sa" "ntl'cipadMs

C/compensação
Valores Segurados, AQÕss oaucionadaa

C:$

Ele. brasileiro, solteír-o,
operárto, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do. e residente em Jara
guá Esquerdo, neste dis
trito, filho de José Leo

poldo Martim e dI' Jus
tina Demarchi Martim.
Ela, brasileira, solteira,

indust'iária, natur!'l de

Jaraguá do Sul. domici
liada e residente à rua Ião exlglvel
João Plsninschek, nesta Capllal, Fundo de DeprfClpçã') de Dev.

cidade filha de EmiliQ Duvidosos, de Reserva LegsI, Fundo

Henriq'ue Bernllr e. de, Esp. Aum. Cbpital, FundO, Amor"liz. cf
Anna Florisni 'Berner fARval, Fundo p/ Mi'nut, C.p de GIro,

Fundo de Ações Bonif, Lucros em

8u.pfOnpo ,

Eliglvel (CUltO e lopgo prazo)
00nl8s COJ'r.HlIes. Duplicatas a PRg, ri
FOI DPc�dorAS e Ob, ig8çõ ..s 8 Pagar

c/compensaçâo
Segui OR e Vl'p6,ito da Diretoria

PASSIVO

- A �rta. Mari:l';a Dö

ring;
- 8 srll. Traurli, eSDO·

s!.' do B,r. Arno Hen�chel,;
- o Br. F r a n c i s c o

Wasch.

Dia 12
- O Sr. WaId!'mar

Grubbs, nesta cidadt;
- o sr, Inácio Lemke,

em Rio da Luz Vitória;
- a sra. �liz8beth, eil

posa do sr. Wenoelin
�chmidt;
- o er. Elni Wasch.

Edital n. 7.909 'de }.O/9)72
Pedro IgQ8CÍO e

Jane da Silva

Ele, brasileiro, solteiro,
operario, natural de Gua
ramirim, neste aFltado,
domiciliado e residente
em Vila Lenzi, neste dis
trito, filho de Teodoro
19oacio e de Senhorinha

Mercadorias, Fundo de Devedores Du
Ignacio, vidosos, Jur08 e Desconlos e Luoros e

Ela, brasileira, solteira, P.. rdas 271 265,52
- A Sra. IIse" Mey do lar, nat,ural de Join� IN PIS MJ. '11 Despesas GerRis, FrélAs, P í, .

", 0-
Duarte, em OlnVI e;, ville, neste estado, domi- D1 d bral, Prolerrp, Fundo de evedorts

(J sr. A exao re cl'll'ada e resid,ente em / CDuvic1oso�. Reserva p ManUl, IIp de
Costa;

.
Vila Leozi, neste distrito, Giro, Fundo de Depreciação, Fundo oe

- a sra. Noeml& da filba de Nair Vasco dá' 27126552I 'Amotiz c/ Reava)., Lucros em Suspenso '.

Cunha Jacobi, em: tapo- �ilva.
cuzinho; Jar8lruá do Sul, 1.0 de Julho de 1972
- Iris Pawlowski, em Edital n, 7.910 de I ·/9/7� Hilberio Raduenz, Dir. PresHente, CPF 103963909

Blumensu;' Ari Alve!! Vil'ira fi! Alzira W, Raduenz, Dir. Cometcial, CPF 103963909
- Alfredinho Schiba, Odete Sjoeberg Eugpnio Vilar Schmörkel, Conlador CRC SC 1 605

em Curitiba PR. Escritório se 0048. Deo 51 083. CPF 004354229
Ele, brasileiro, solteiro,

Dia 14 operario, nalUral de 00· Parecer do Conselho Fiscal
- o Sr. RudoU Ehlert; rupá, neste Estado, dumi ,

- o sr. Hugo Horst. ciliado e residente à rua OB abaixo aS8inados, membros do OODselho
Coronel Prpcopio Go� Fiscal delta Sociedad .. , lI'udo I'x.minado detida

Dia 15 ines, nellta cidade, filho mente 8S cenlas fie resultado, Ddmolistr"ção da
- O Sr. Wilson Luz, de Anibal Alves Vieira II Oonta de "Lucros & Pflrdes", bem como o B.lanço

em Curitiba PR; de Mlltilde Alves Vieira Geral "ncarrado em :lO de junho d .. 1972, são de
- sr. Waldemar Gllmz; Ela, brasileira, 801teira, pJ.l''-cel' que os referidos documentos devtlm ��r
- a IiIra. Yolanda Pra do la'r, natural de Jara aprovado� nos S8US prpciSOB lê mos pela AssembleIa

di Lenzi, em Curitiba; guá ou Sul,. domiciliada G .. f&I O'dinál'lli A realizar-'se oportuu�menle Nada
- a sra. Verônica, €IS

e rel'idente à' rua Rober. mais Havendo a Tratar, encerrou Be a presente reu
pOBa do sr. Gerhardt

to Ziemann, nesta cidade
Eggertj filha de Wiegando Sjoa
- a sra. Ana, esposa berg e de Wali Jung

do tlr. João Weiler, em Sjoeberg,
Jaraguazinho;
- o sr Roland�Ha'rold Edital n. 7.9il de 1."/9/72

Dornbusch;
- o sr. Bertoldo Pans- Paulo Pedro Vieira e

tein, em Jar8guá 84. Erondina Pereira

Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, oatural de
Guaramirim. nebte esta,

do, domiciliado e r�8i
O hasreamenro dd dente em Ilha da Figuei ta cidade, filha de Au

t d· t't f'Ih gu to Altred Pereira e E para que chegue ao 00-
Bandeira e o canlo I'a, nes e 18 ri (l, I l} li U

nheclmento de todos mandel
do Hino Nacional são de Pildro Jones Vieira ti de Teresinha Fagundes passar o presente edital que

obrigatórios, uma vez de Teresa KraislJh Viei Pereira. será publlcado pela Imprensa
t d ra. e em cartório onde será

por .semana, em o os
EI b '1' 11

. afixado durante 16 diaB. Se
os eSlabelecimenlos a, faSI eira, BO eIr8, "Correio do Povo" algllém souber de algum im-
de qualquer gr!Íu de

I
industriaria, natural de pedimento acuse-o para os

ensino, públiCOS ou J,araguá 'do Sul, domie; um Jornal fins legais.
pl;lrliculilrrll. liada e residente na Av. a Serviço do Povo AUREA M8LLER GRUBBA

'-
Marecbal Deodoro, nes· '- -:. Oficial

nião.
Jaraguã do Sul, 8 de Julho de 1972 ,

'

Edmundo B"uoh
Alfeedo Marquardl

Werner A. F, Viergutz

\

"

Desportista Jaraguaense"
compareça aos estádiosCampanha ,de Educa�o',

Civlea

Estado de Santi Catarina

Prefeitura Municipal da
,

]arauaá do Sul
L E I n. 365

PÁGINA 2,

Pelo presenle ficam convidados os srs acion�s
las' desla SOCiedade à comparecerem II ass�mblela

geral ordináril:l, a realizar se na sed� social, e� RIO

Cêrro I, neste municípIo de Jaragua do Sul, as 1.5
horas do dia 30 de selembro de 1972 a fim de dell

berórem sobre a seguinle, Ordem do Dia:
1..) - Discusl>ão e aprovação do Balanço Ge

rlll, demonstração da conta de Lucros e Perdas;, e
Parecer do Conselho fiscal. relalivos ao exerClCIO

socic:l em 30 de junho de 1972
,

2 o) - Eleição do Conselho Fiscal.

3.°) - Assuntos diversos
. .

NOla: Acham se à dispOSição. dCls srs. aCIonIs-

tas, os documentos II que se refere o örtigo 99 do

Decrero Lei 2.627, de 2(i,09f40.
JlIraguá do Sul, 18 dê agosto de 1912.

HIlberro Radueoz. Diretpr Dresidlmle. CPf 103963Q09

Leões da Independência
Leõ�� que busc�1I1 omô" BelD fim
Rnch�UI-se de I'nlu�iasillo p�ra o bem.
Öude quer que eSlej m "Bf,m

Esforçam-se para HlcRoç Ir �erenirlarlA

8ervinoo äsle ou aquêl. com igualdade.

Dignif'c�ndo e pIlnindo o .B"asi! .

A)lao&iro, ainda hoje e sempre Juvem!.

Illdep..oOêricia para um po' vir bril�ßn'e
Não lDedindo obsláculos para servir

,Dando apoio a Iodo instante,
E-fOI ç�m S8 para sempre unir,
Para qu. hrlj� elerna IibArdade

Em busca da i'�z co,u labor
Não 'telDAndo a hoslilidade
I)emandam a IUlor sem lemor

Ellgramieoendo Ioda humaoidade
.

Não esquecendo Portugal e sua amizade,
CrBsc�ndo cada vez Dlais a uoião
Incenlivam a Iodos 06 bravos herois

A lular conetanlemeute como Leões.

Hompnagp,m ao Sesquicentenário da Indepen
dência de Bra"iI.

Lions Clube de COFupá _

CL Francisco A. Piccione

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Anuncie neste semanário, seu

CORREIO DO POVO SÁBADO 09-09-72 PÁGINA S.

Edital de Citação Edilal de Cilação Edital de Citação

ar - Uma Radiola, marca Tech Master, com

móvel de cOr marrom, com .1 mtltro de altura, por
I metro de largura.

b) - Uma Oaixa Registradora, elétrica, mar
ca National, cOr bege.

c) - Um Liquidificador, marca Turmir, cOr

branca, de aço in"x.

08 mencionados beDs 8erão arrematados por
r------------------_ quem msis der e maior lance oferecer, podendo

serem examinados, por quem interesse tiver, no

. local em qua se acham depositados, em mã08 e

p0der do próprio pxecutado. E, pa:"a que chegue
ao conhecimento de todo.. interessactos, foi expe
dido o presente edital, que será afixado no local

de costume e publicado na imprensll local' Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, 80S

vinte dois dias do me8 de agosto do ano de mil

novec�nt08 e ",etenta e doi8. Eu, (a) Amadel Nliblad.

escrivão, o sub�cr(lvi.
(as) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

Confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1972.
O Escrivão: Amadeu Mahfud

. .

O Doutor Alcides dos Santos Aguillr, Juiz de
Dtretro da Comarca de Jaraguá do Sul EMado 'de
Sllnta Cetartne, na forma da lei elc.'

,

FAZ SABE� aos que o presente edltal de cue

ção, com o prezo de 30 dtas, virem ou dêle conhe
cimento tiverem e Interesser possa, qUI: por parle de

LAUDELlNO MENESTRINA, atreves seu bastante

procurador, advogado dr. Reinoldo Murara lhe Iot

dirig'dll a petição do seguinte reor:
'

"Exmo. Sr Dr. Juiz de Direlto da Comarca :Ie

Jaraguá do Sul. LAUDEUNO ME�ESTRINA bral>i

leiro, casado, Ievredor, restden e e domlc!lIad� à rua

Ano Bom, municfpio de Corupé, nesre Comarca. por
seu bastante procurador infra assinado, advogado
inscrito na C. A. B. seção do ESlado de Santa Cere

rine, sob n
" 326 com escruórto à Av. Mal. Deodo

ro da Fonsece, 215, nesta cidade, vem propor conrre

.l!ua mulher SALETE MENESTRINA, b-esuetre. ca

sada, do lar. eruelmenre em IUllar incerto e não se

b do, a AÇÃO ORDINÁRIA DE DESQUITE, com

tundemenro no inciso IV, do artigo 317 do Código
Civil. como provará: I - O requerente contraiu

matrlrnonto no dia 07 de ouiub-o de 1967, conforme
Iez prova com a inclusa Cerlidão de Oesernento. re

gistrddo sob n." 2,778, às Ils 74V., do Livro n o II,
no Cartório do RegiSlro Ctv.I da Cidade de Corupé.
" - Deste meu-monto o casal não leve Illhos e não

há bens a perfilhar. III - A víde em comum do ce

sal, durou pouco mets dó! dois (2) anos, surgindo
durante esse rernpo, uma série de incompalibdidades,
por crimes nalivados pela suplicad�, que culminou

por obandonar volunlariameme ollar conjugal, em l,c

de dezembro de 1969, indo morar por alguns dias
em casa de seus pais, dai mudou se para Curitiba,
não móis relornando para junlo de seu marido. IV··

Assim sendo, deve a presenle eção ser julgada pro

cedenle, reconhecendo· �e para fins de dlrel1O, a 5U
O DOUlor Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito

plicada como conjuge culpada, deslIulorizõndo II mes-
da Comarca de Guaramirim, ESlado de Sdnla Cala

ma de conHnuar a usar o seu nome lMeneslrina)
rina, na forma da lei etc...

.

O Doutor Olavo WescheDfelder, Juiz de Di

adquirido com o casamento, pllssando a usar ° no
fAZ SABE.R a todos quanlos o presente edital reito da Gomarea de Guaramirim, Estado àe San·

me de solteira, SALETE FODI, mediante expediçiio
com o prazo di' Irinla (30) dibS virem, dêle conheCi ta' Cat'.lrina, n8 forma da lei etc ...

de Ordem Judicial ao Cartório compelente, para a
menro liverem ou interessar possa. que por parre de FAZ SABER a todos quantos o presente edi·

devida dverbõção. V _ Face !lo exposto, requerer
Vanda Marlins Soari's, brasileira, \'iUVtl, do lar, rI' tal com o prazo d", trintll (SO) dias virem dele

A. Exa. que de acordo com a lei, sejd I'l mesmd ci.
sidenle II domiciliada no lugar Barro Branco, Muni- conhecimento tiver<!m ou intllreSRar poss�, que

tada por Edilal, apos marcado o dia e hora da au
cipio de .Guaromir·m, neSlil Comarca, dlravés de seu por parte da NORBERTO KASULKE e LEOPOL

diência de conciliaçiio, ou a conversão do desquite procurador Dr. Helio Alves loi requerida uma ação DO FREITAG. brasileiros, casados, lavrador.,s re

litigioso em amigável, ou ainda para conteslar tl
de UsuciJp'ão de um imóvel !ocalizado em G�arélm;- Ridentes e domiciliados no lugar' Jacu Açú Munici

ação no prilZO legal, querendo, ficando, desde ja ci
rim, Muo'ciplo de Guara�lrIm-cldade co� a area de pio de Guaramirim. nestà Domarcs,' atraves de

tada para todOi!> os demais lermos e aios de Cilusa
730.00 m2, com as segumtes confronla\Ooes: Frente, seu procurador Dr. Helio Alve!!, foi requerida uma

alé f'nal seDlença e-e'xecüção;'é'êõndeiiadâ' tlo··pagit'· com umil rua pr�jerada com 20 m. ao sul, fundes. ação de U�ucapião de um imóvel localizado em

m�nlo das custas processuais e honoráriOS do advo
com terras da requerente, ao norte, de um lado com Jacu Açú Município de Guaramirim, com a área

gado da suplicanle. Como prova do alegado, requer
Hellor Marfins Soares a lesle com 3650 m, e de ou· de SOO.OUO m2, com 8S seguintes confrontações:

a tOinada do depoimeillo das testemunhas obaixo in.
tro lado c0f!! a re�uereDle com M 5� m. a oeste, Fella Frente, com' Rio Jacu Açú. medindo SOO metres

dicadas. Pa,a efeitos fiscais, dá se à ação o valor
a Jusllflc(lçao Prevlil da posse 101 tulgada Procedenle Fundos, com terras de Rolf Ballock ou quem de

de Cr$ 1 000,00, Nesles termos. P. Deferimenlo. por senle�ça E po ra que ch�gue ao conhe,c:mel�.'o de direito C{SIIO m, de um lado com terras de Walter

Jc:rilguá do Sul, 10' de dezembro de 197r. (ii) pp.
Iodos e nao p��sa no fUlUro ser alegada I�noranc'a, Kliuse com 1000 m, e de outro ladt) com Arnoldo

Reinoldo Murara". DESPACHO: "Muito embora o
mandou expedir o presente editai, que sera afixado Krllill com 1000 metros Feita a ,JÍlgtiflcaçáo Pré

�dilal de fls. 31 fosse encaminhado em 27 de maio
no lugar de costume e publicado na fOlma da .Iei. Da· via da posse foi julgada PROcEDENTE por !lIm

ultimo, só veio a seI' publicado em ó/7 Pp. portan10
do e_passado n�sla Comarca de Guarammm, no tença. E pllra que cbegue ao conhecimento de

sem prazo suficiente para a audiência que hoje rea
Car:OrlO do Cív�1 e Anexos, aos d�zessels de agosto t�doll e não possa no futuro Iler alegada ignorâo

lizar se fa. expeça.se novo edital, deSignado o dia de.mil nove�enl05 e. Selenl� e dOIS, �u, (as) Rall. C1�, mandou expedir o presente edital, qua ser'

29 de setembro p. v, às 14 horas, para a aud ência Fallm, Escrlvao, o da�"o2"rafel e subscreVI
',. afixa�o no lugar de costume e publicado na formll

de conciliação, devendo 4' citoção perfilzer- se no pra
las) Ola\o Weschenfelder, JUfZ de Dlrello dD: !el. Dado e 'p�8sad(j nesta Comarca de Guara

zo de 30 dias. fmdo esse "razo a ré poderá con- CE RT I D À'O mirim, no Carlono do Civel e Anexos, aos vinte

testar a ação nos 10 dias subsequenles ao da audiêo Certifico que a presente cópia confére com o
e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e

cia supra, caso não c:ompareça ou não seja possivel original do que dou fé.
dois. Eu 5as). Ralf FaItin, Escrivão, o datilografei e

a conciliação. A publicação deverá ser feira imprele. Guaramirim, 16 de agoslo de '972
subscrevI.

rivelmente até 28 de agoslo p. v. � por uma vez Ião Ralf fallin, Escrivão (as) Olavo WescheDfelder, Juiz de Direito

somenle. I-se Jguá do Sul, �/8/72. (a) A. Aguiar.1
C E R T I DÃO .

.

JUIZ de Direilo". Edl-Ial de Lel-Ia-o
Certifico que a prellente cópia confére com

o original do que dou fé.

Em virlude do que foi expedido o presente edi G
..

24

lai, pelo qual chamo, nolif ca e cita a requerida SA-

Uaramlrlm, de agosto de 1972

LETE MENESTRINA, para compare.:er neste JUIZO,
O Doutor Alcides dos SaDtos Aguiar, Juiz de

Ralf Faltin, Escrivão

sala das audIências, Ediflcio do Forum, nesta cidade,
Direito dll Comarca de Jarllguá do ;:,ul, ElJtlldo de -,------

no .dia 29 de, setembro p. Vindouro, às 14,00 horas,
Sánta Catarina, na forma da lei, etc ...

a firn de assl,slir a audiência de conciliação, ludo FAZ SABER a todos os que o presente aditaI

conforme pelição iniCiai e despacho relrotranscritoB de leilão, com' o prazo de dez dias, virem oU dt'le

ficondo desde já cilada para todos os termos da açãd conhecimento tiverem e interessar poss.a, que se

e, querendo, contesla Ia, no prazo de 10 dias, conta- rão arrematados por 'quem mais der e mbior lan

dos da audiência designada, sob pena ri'velia e con ce oferecer, fIm frente às portas do Forum, no

fesso Para que chegue ao conhecimento da suplica dia 11 de setembro p. v., às 10,00 boras, os bens

da, foi passado o presente edital, que será af,xado penhorados à DANTE SCHIOrJHET,
.

DOS autOR da

no local de costun:e e publicado na imprenl:!ÍI 10Cál Ação Comin81ória proposta pela Prefeitura Muni- Bebidas Max Wilhelm S.A·.
e no Diário da Justiça do Estado, Dado e passado cipal de Jaraguá do Sul, abaixo descrito:

neSla cidade de Jarélguá do Sul, aos quatro dias do
mes de agosto do ano de mil novecentos e selenta

dois. Eu, (a) Amadeu Mahfud, Escrivão o subscrevi

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

A presente cópia confere com o original; dou fé.

Jdraguá do Sul, 4 de agoslo de 1972.

O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Dlrelro
da Comarca de Guaramlrim, Estlldo de Santa Cala

rtne, na forma da leí etc .• ,

FAZ SABER a todos quantos CI presente editai

com o prazo de trinla (30) dres Virem, dêle conheci

menro tiverem ou tnteresser possa, que por parte de

Pedro .Grodtzski, brasileiro. casado, lavrador, restden
re e domlctliado no lugar, Treze de Maio Alio, Mu

nietpro de Masserandube, nesta Cornerce, através de

seu procurador Dr. Helio Alves foi requerida uma

ação de Usucapião de um imóvel localizado em Tre

ze de Maio Alto Municfpio de Messerendube com a

iÍrea de 88.000 1112, .com as seguímes confrontações:
Frente, com R. Treze de Maio Alio com 110 m, oesre

Fuodos, com um ribeirão com ! 10 m, leste, de um

lado .com rerres de Antonio Keermrskt. com 800 rn,

norte, e de outro lado com terrlls do requerente com

800 m, sul. Feila a Justificação Prévia da posse foi

julgada Procedeme por sentença. E pare que chegue
60 conhecimento de todos e não possa no futuro ser

alegada ignorância, mandou expedir o presente eduel,
que será er.xedo no lugar de costume e publicado ne

formo da let, Dado e pessado nesre Comarca de

Gueremírtrr-. no Canó.Io do Cível e Anexos, aos

quinze de agosto de mil novecenios e setenta e dots.

Eu, (as) Rall Faltin Escrivão, o datilografei e subscrevi.
(as) Olavo Weschenfelder, lu-z de Direito

CE.RTIDÃO
Certifico que a presente cópia confere com o

original do que dou fé
Guõramirim, 15 de agoslo de 1972

Rólf fôllin, o E:!crivão

Edital de Citação

O Doutor Olavo Weschenfelder Juiz de Dlretto
da Comarca 'de Gueramtrlm, Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei eIC .. ,

FAZ SABER II todos quenros o presenre edlrel

com o prazo de Irinte (30) di�s virem, dele conhe

cimento tiverem ou lnteresser possa, que por parle
de HEITOR MARTINS SOARE.S, brasileiro, solteiro,
maior, tropeiro, restdente e domtcllledo DO lugar Bar

ro branco, Municfpio de Guerernlrlm, nesta Corner

ce, através .de seu procurador Dr. Helio Alves, foi

requerida uma ação de Usucapião de um imóvel lo

calizado em Gueremlrim, Munidpio de Guaramirim

com a área de 730,00 m2 com es segulntes confron:
rações: Frenle, com uma rua projeteda com 20 m. ao

sul: Fundos, com rerres de Vanda Mernns Soares,
com 20 m, ao norte de um lado com Vanda Martins

Soares, com 36.50 m. a IeSIe, e de outro lado com

Arnoldo Fischer, com M,50 m. ao oeste. Feue a Jus
rificação Prévia da Posse foi julgada PROCEDEN

TE por sentença. E pera que chegue ao conhecímen

II! d� Iodos e não possa no fururo ser alegada lgno
rancie, mandou expedir o presente edital, que será
af xado no lugar de costume e publicado na forma
da lei. Dado e pessedo nesta Comarca de Gueremt

rim, no Cenórto do Civil e Anexos, aos dezesseis

de ezosto de mil novecenros e setenta e dois. Eil

(as) Ralf Faltin, E:5crivão, o detilogrefeí e subscrevi.

,

(lIS) Olavo Weschenfe!der, Juiz de Direire

CERTIDÃO
Certifico que a presente cópia confére com o

original do que dou fé.
Guaramirim 16 de agasto de 1972

Ralf Fallin, Escrivão

Edital de Citação

anúncio causará boa impressão
�--------------------,------------�

O Escrivão, Amadeu Mahfud

São convidádos os senhores 6cionislas d�sla
soc�edilde p .ra .parlicíparem da assembléia geral o�
dlnaria que tera lugar no dia 31 de outubro de 1972

à� 9 horas, na sede social, à rua Joinville, n o 594:
na cidade de Jara!!,uá do Sul, a fim de deliberarem

sobre a sEguinle O�DEM DO DIA;
LO) _ Exame, discussão e volação do relató

rio da Diretoria, Balanço Geral, con:a de Lucros e

Perdas. Parecer do Conselho Fiscöl referenle ao exer

cicio encerrado em 30 de Junho de 197í!;
2.0) - Eleição dos membros do Conselho Fis

cal e respeclivos suplenles e fixação dos seus hono·

rários; .

3 o) - Outros assuntos de inleresse social.

AVISO AOS ACIONISTAS

Enconlram-se à disposiçáo dos senhores acio·

nistas, na sede social, os documedlOs a que se ·re

fere o an.O 99, do Decreto Lei no 2627, de 26/09/1940.
Jaraguá do Sul (SC). 29 de agosto de 1972.

Morirz Max Wilhelm, Diretor Presid�nre

CGCMF 84429 869/001
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas Jaraguá Ltda.

Pinturas de Letras, Painéis
Faixas e Placas

'

Mudoll !Ie para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E I O . O O p O y Ollndependê���!b"���
7:�:-:::----:"':":::-:-=�":":��-:-��""-''''''-----""''!'''''''-----------'_'__._____

No dia 7 de setembro 'deste ano o Brasil completou

ANO LlV .1ARAGUA DO SUL (SAi�TA CATARINA) SÁB·ADO,.9 DE SETEMBRO DiE 197A N
150 anos de sua· Independência política. Foi às'margens do

"""" "7'"''''''': ",.;., ;,;..,""" """';;..,;,;"..",;;";;..;.;;;.;,;;;;;,;;;;;;,;;";,;;�,;,�;",,, =�;;,.0,,,,;;Z.;;70;,;:O Iplranga, em SliO Paulo, que Pedro I proclamou' o brado his·

tórlco que ma��u.ÍI emancipação do nOS80 pais.
O pronun�Íllento heróico do n08SO primeiro Impera

dor foi feito tfõpt',r ameaçá de morte, ae I!lo f088e .. tendido.

Ou índependêneía ou morte para aqueles que se'levantarem
contra nós; queria ele' dizer.. Fellzmente n40 houve reacão
sunatancíal ao grande brado de .,Ullert8ç�0 d,e ,1;). Pedro li, e

o Brasil, desde então começou a andar com 08 S�Ii� próprios
pés e dirigir ó seu próprio destino.

Mas ape.8!1f dos J 50 aDOB da Independência do Br)lBiI,
nem. tudo estff,í:t=l!allzado ainda para o nOS80 paía Há uma

escravtdllo q1i,t"itomlna, agrllhoa e mata. Aeonteee conceco

o mesmo o que 'ácontecla com os judeus dos dias de JeS1,l8
Cristo. Diziam eles ao Mestre: Nunca servimos a tiinguém.
E Jesus lhes respondeu: "Todo aqu-Ie que comete pecado,
é seryo do pecado".

.

"
.

No pecado que avassala ainda está a �scravldllo que
arruína a nossa patria.· N4Q noa venha o Ipodernisto, etenns
ts, iluminado com novos fulgores dil'p;Í>{utatrla, !>.Il eoíea
que o valha, dIzer que pecado não existe. Aljluém contestou

a um Incansavel distribuidor de. literatura evangélíca, eon
forme .Roque Monteiro de Andrade, em seu livro "Um Bo

Domingo que passou, uns e outros curtiram uma dí- mance em Canto", susteutendo que não exIstI' ··'peo.dn. Ã
ferente lá no 8alllo Vitória da Ilha ... e até o üapllé, botou sua objeçao diss. o evangellsta ao· lábio aeauêmtco: '''Amlgo,
pra quebrar; de ceíea arregaçada deu uma de Charles substitua a

.. palavra peeado pela palsv,a erro, e veja que

Chaplm, poís teve aquele encontro com a Claudia Cardinalle mundo de abomínaeões existe em nosso tempo". O centra

e Brígíte Bardot, ' dttor, ante essa palavra, satu pela rua lendo o folheto que

E o Irlo Maiochi continua muito na dele; más ela.,. .lhe ·havia sillo entregué e pensando nos a8�8It?i!.. roubos, 88-

também esta'muito na tua Irío.' .'
saso1natos e vários ontros crimes eomehdos 60 !laqueie _dia ..

. ,
,. Em parte alcançou o Brasil' índepeudêncía politica e

Quem esta super contente é á turma dos atletas do marcha para a 'conqulsta da íadependêncía econômica. Mas

Colégio SAo Luis, que participou sábado día 0' e domingo independêncIa total está multo longe de ser a_lcançadit..
dia 03, da segunda olímpíada Estudantil, no Campo do Bae- Em boa hore lançaram os batistas .de nossa terra a

pendi. . ".
campanha "Independência e Vida". Visa 'esta a 'um, ponto

'I'ambem pudera, depois, de tantaB disputas só podiam maís alto, infinitamente mail! sublime em nosaae alpJrações.

levar a taça. .
. '

'

: Queremos uma patrlallvre do jugo do pecado. , , "

,Parabens, Atletas .do Colégio São Luis pelo vosso bem E só por Cristo alcançaremos esse supremo ideal. Velo

merecido 1.0 lUgar.' "
ele ao mundo para. debelar: a força de Satanâs na sua ân-

sla de escravizar os homens sob o jugo opressor do pecado.

, ,'. Agradecemos. e ficamo� muito contentes por saber que Cumpriu a. sua missaó' e voltou .para o Pai. Sua men8&gem,

voces e6tão gostando desta coluba, até o nosso amigo do entre'tanto, perIiianece no mundo' como força propulsora do

JOT!!al a Gazeta de Jaraguá, 06mar !:togedo acha esta

cur.,
belD: O

.

homem ,é convida,do ii ·voltar.se, "1,0 .Filho .de Deu8

t�ça:o multo. haca!la, �.. pela'fé. E n� prop01:ção em que c.rj.atura8 racionais .vl!.o acel·

.', :Só que hOle voces dlilveräo nos,desculpar, pols devido tanlio, O' sell convite amorf1vel e 's'egutndo pelo seu Ilaminhp,

�:motivos, obvi08! nllo,__ badalamos,' tabto como das outras 'l).bertam.se da pprl1ssAO do pecado' ê alcançam a verdadeir_a
v,êzes. '.

. .

,'. in!fependêncfá'e vida. .
"

.

.... . ,lilas na próxima estaremo de volta com aquela curti�· 'Bem dis�e' Jesus: Conhecereis a verdade, e a verdade

çilo Incrementada.'O. K.? c vos IIbert$rá.:

Tchau, até a semana quê v�m.
.

r;;::�--.e��
êõrupá Saúda Orquidmilos i Q··'1e!::!::Drr:�"iCórupá t)1uito atraenle

, ' -'r
.

.'
Ostentdndo com reaia galha'rdias'

"

,I!;Sllfllóf'lO ao "rdo ca Prf'f�lturR

RelUuMiio�

:sempre" ihlpoóent.e " ..",

;UfaDiI,fse' hoie li todos os dias .. '..
),,c' _'_' JARAGUÁ DO SUL

,

Por" sitas paisagens del!lumbrantes'
- �'!I. ' )

,.. .

d 'I·
.

. �"",---.-.,..-��Q""'_\01>--��""""" .

1lI.u8'uran o ii egrlil ·aos; vl�itanles ,
' •

Saúda os orquidófilos e aos demais E'dl-Ia'·1 deAlmejando glorias mil'
Usando de seus recursos e mananciais

Militando na imprensa desde 194�, 'com uma Dedicando a Iodo o Brasil
bagagem de 5.000 escritoll, inclusive 16 contos lite' Amor, Paz e prosperidades sem fim.
rAdos, já divulgados por 20 diferente. jornais, 2 ,

revi8tas e 3 radloami680ru, nuuca esquec"m08, du Ord�ra e com seus. encenlos

ranle asse. 30 an08 de jornalismo, de a·borda,·. com R�zao de ser de seu' valor

respeito e patriolismo as dalas magnas da n08sa Quer levar a.lodos os recantos

Hist6ria Pátria. E v�í daí a rSlão pOlque estamos' União .1105 brasileiros com ardor

hoje comentando o 7 de Setembro, mor Diente ago- I nlenso e com .jn:rensa brasilidade.

ta que vemos passsr o Sesquicsntenl1rio. desse acon- Dando provas·obJellvas e sem par

·tAçimento glorioso que marcou a nossa, Inrtepen- Orgulha se pela originalidade ..'

dência. Florescente de orqu(deas e f1ore.s orlglOal$

Com efeilo, retrocedendo no tempo' e no espll
I Dvadindo e conqu(sliindo 'Odaaes

.QO, lem,bramos !lUa ocorrencia hist6r1ca. de há 150 Levando. e trazendo beleza'

ano�, quando o Brasil, já amadurecido ti conscio Ofuscante pl'lra IodII!! I'IS 10Cl'llidades

d'e sua capacidada .para dirigir ae pOl' si, arreb�n. Semeando poesia' à naturu!I.

tava �s amarras da dominllQão portuguêsa e torna-
O L10N5 CLUB� DE C:0RUDÁ Homen�ge�a

'va' se' para sempre independente. É, flufim, a evoca- a A
..
C. A, o.

.

no Sesqmcenlenarlo da. I.ndependencla
Qão da datR magna desta Pátria tão grande e rica,! e, sauda Orqwdohlos pela 5a. exposlçao a real'za�.
tão viril e ho�pitaleira porque dot�da de t..rritorio se no, CINI ,RIVOLl de OI a 09 de selembro de 1972.

imenso, de riquesa inesgOlätel e de elemento hu Corupa, OI de setembro de 1972. . .

'mano Ii,e rara qualidade, mas que por um capricho
CL FranCISco A. Plcclone

8blranho lern se defrontando com problemHH difi

c�i. que aão a heranQa de maus e idos tempos.

,
Um desses problemas, por sioal o mais ingra·

lo e doloroso, é o· .da ambiQão extremista de um

aglome,rado, de compatricios, designios que os tem

..levado a traír a Pátria com agil8Qão e sabotagem,
com assallos 8 aeqüeslroB, com incêndios, explosões
ti outr?s atos terroristas: E ludo com<> fim de ge·
rar a .IOSeguranQ8, a desordem e o caos, com o que
"mais fácil ,.S.6 somaria a tomada. do poder e a im
plantação de seu regima extremista.

Mas estamos certos que ainda desta vez êsses
maUi bruileiros, lIalt&adores de, rua e da estrada8,
de resid�ncias e do comércio, de hanc08 ou de

BV.iõe's:oão cODseguirão OI seus negros prop6RilO@,
.

poi� a':008s,8 dignidade, sempre colocada no mai�
11110 nível, .com Antônio João ou M d]pt; Rio B :an
co oue'Caxias; com 0;6 io uu Barro.o T'Imandaré
ti Cochrane; com Ruy ou· Floriano, ex'ge que o

Brasil de hoje seja por n6s entregue intAto aos

brasileiros do fUluro. Jamais nos entr�gllremo"
·111 lemos certeza que npAta luta e vit6ria, final será
nossa, por isso mesmo e. invocando o Set,q.qicente
nário da' n08sa Independência, f.. zemos u�, apêlo
80S compa·tricioB deseneaminh,ados para qi:J� relor'

'!leID bc;> bom caminho e'·se unam á n6s para juntos
ImpulSIonarmos nossa Pátria querida no rumo do
seu nobre slogamde UM BRAS1L GRANDE em Io
dos os senlid08.

Salve o 7 de Selembro de 1822, salve o Ses·
quicflntenário, salve os '150 'anos da nossa Indepen·
dência.

O DOUlor Alcide� dos Sanlos Aguiar, juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Eslado de

Sanla Calarina, na forml! da lei etc,

fAZ SABER a todos os que o presente edilal

de praça, com o prazo de vinle (20) dias virem ou

dele cbnhecimenlo tive.rem e interessar possa, que

hão de ser itrrematados por quem mais der e maiO,r
l.ance oferecer - em frenle às porIas do Edificio do

Forum, ac,mà' do preço da avaliação, lO dia 12 de Du

lubra próllmo lindouro às 10 00 . horas, os btns penhoradOS
• à fltmll CONSTRUTORA HEWOKRA LTDt\, (Mas
sa Falida), na dção Executiva Fiecal O,e 5.789, que

lhe move a FAZENDA NACIONAL Ie í'lutos apensjf·

dos n. 5.794, ,·em que é I!xeqtJenté ii FAZENDA PU

BLICA Du ESTADO, abdtxo de8criminado�:,
1.0) _ ,Um terreno, não edificado, silo nesle

munic(pio. à rua Francisco Fischer, com a. árta de

2 133 m2 fazendo frenle na rua Frahé\sco Fischu

C�OI 30m', travessão dos fundos coru Irês. I,it:!hi;'s, me·

dlndo uma 21 m, outra 23 m, e outfa 9 m, exlreman

do de um lado com terras de Renalo Kaiser e Ver·

gilio Picolll, com 77,20 m e de outro 'lado c(>m ter

·

ras de João Wiesl Junigr e Júlio Pillzera (om 54 m,

devidamente registrado sob ·n,· 32.697. às fls. 142 do
· Livro 3 Q, ,!vahado em Cr $ 1 ã 000.00,

.

O DOUlor Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de· 2,0'_'. Uql. terreno,.slluado neste municípj'o, s:IO

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de à ·Av. Mal. ,'Deodoro da Fonseca, 'com.a área de

Sailuf CHtllrin1J: Da form& dll lei eIC,.. 'i'
, 2. tb7 m2, e�ilic3do c�m . um prédiO de Brunaril, ,,·_fazendo

FAZ SÁBER ti tódós quantos êsle epil'ál, com frenle na Av: 'MoL Deodoro oa FOßSltCd, com 22. m,

o prazo de du (10) dias, virem o� dêle ,notfcia live travessão dos fundos ·com Irês hnhas 'medindo, uoía

rem e interessar possa, que no dia 26 do COI'reDte mês 21 m oulfa épm 23 m, e outra com 9 rir, extreman·

às 10,M horas, em frente ti porta prinCipal do Ed,lí· do d� um Iitd9, ,c�m lerras de Leopoldo'Grubbii, c�m
cio do For",m serlÍ efetuado o 1e'i1ão dos bens pe' 93 m, e de QUITO lado com lerrl'ls de Orlando Bern,i!r
Dhorados 110 'executado JÖÃO VedlNI, (!a ação exe. d.ino .da Silva, com 25 m, 8 m, e com LIa: Schn�lqer

cutiva que lhe move' a firma AUTO RENOVADORA com 9 m, e Yergllio Picolli corr. 35,80' m, d�v,da·
tl'DA., e aOllixo d�scriminados, meole"reglstrado, no C�rlório de Registro de ��ÓVIl.15

10) _ UM'lIparelho de televisão, marca SEMP destll Comarca, sob o 39..697, fls. 142, Llvro:}p-Q.,
de 23 polegadas côr mar.r.on avaliado em Cr$ :120,00. avaliado em Cr$ 300000,00.

.

'

9..') _ UMA gelaÍleir�, marca CONSUL, com Assi,m. serão o� referidos bens arremalaâos "or

9 pés de altura, de côr, branca, avaliada em CI' ã80,OO. quem maIs. deE e !Dalor lanc.e ofuecer, aC1l!la d,Cl' pre
A v.enda -em leilão será feila a quem melhor ço da avaha�é!o, j?pdendo ditos bens ser eXl!mmadoS

oferla fizer. Em yJrtude do que, ,com fundamento no P,or quem interesse livjl[; no'lo,�II.1 em, q:,:',e'.':se'�acha�
art,

.

lã e seus parágrafos. d'í:J I".e.i n.· 5.474, -de !!t!uados, �, "ata qUe ,ch�gue ao:, con�lclmenlo d

18/07/1968, que di5�õe sôbre 'II� duplicalas, foi expe PP'bl!C9�' 1�leressados, fOI expeqlpo o ,,�e�e.n.le e�5
drdo o presente edllal, qU,e sera afIxado no local de lai, q�!�,:sera af' xado no l��al, _de co:,tume, a8 portda
cos'tume e .publicado na iinprensa Local.' Dado e pas· do Forum oi!: publIcado no Joru�1 local, na form�
sildo neSl1l cidade de Ja'!'aguá do Sul, aos qual ro LeI. Dado e passado n0stll Cidade de Jarllgua do

dias do mês' de setemt.ro do ani> de mil novecentos Sul, aos quat.ro dias do mes de Setembro do HOdo
e 5etênla e dois. .'

' J: de mil novecenlos e seter"a e dp!s. Eu, AdalphJ Mahlu ,

•. ')::u. (a) Amadeu Mlihfitd, esc.rivão o /SUbscrevi. Escrivão,.o .subsc�ev(. (a) A-lc.ldes dos SaDIOS ,AgUiar,

(a) Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de DIreito JUiZ de Dlrel!o.
•.

.,
.

.

.

Confere com o original; dou fé. A presente copia confere com o OrigIDal, dou fe.

Jaraguá do Sul, 4 de selembro de 197i!.
.

Jaraguá do Sul, 04/Selembr?/19n. Mahfud
O Eecrlvão: Amadeu Mahfud O Escrlvao, Adolpho

Atençao .Jovem
Voce quer S6 divlrtir?

.

.

, Entllo nada melhor do que ir.a uma dancíuha,' no' Sa-
1110 Cristo Rei, é loglco, hoje com OB "dinâmicos" de Jolnvtl·
le, inicio �s 22hrs promoção dOI'quartani8tas do Colégio Silo
Luis e amanhA aquela soíreê, inicio aB Iii hrs.

Legal não achas?' .

Val ser aquela lenha,.leve toda a' sua mrma e a gatí-
nha também. .' ,"

Agora voce já sabe, o "compromtsae já esta' marcado,
vá U, dívírtír-ae e ao mesmo estaria noli ajudando nesta pro.
moção,

Brasil em três tempos
.

. CL'Paulo Moretti

Sete"":': $stembro - Sesquicentenário
8fdmérides ;:-: Exército

_;_ 'Ent'usiasmo
Soldados - Sertanejo _ Safras

Q,uiló\Va,t8s - Quilômetros - Quantidade
Universidades - Urbanismo _ União
Ind.ppenoência - Ipirauga _ Ideahsnio
�am,p08 - Ooloniaaçâo - Comércio
Energia - EsfofQO .- Educação
Navegadores - Niitiv08 _ Negros
Trans3m"zônioB _, 'lfurismo - Telaöomunieaçê=s
EXQ.OdaQão·· -' "�SCOJ8�' � �stradas .-

Na'tu,reza - Noile ...,. Nostalgia
Arvores. - Agua - Alimenlos
República - Revolução - Renovação
Impostos � Iniciativa - Indústrtas
Ordem -:- Obraav+ Oesçãc

Dellcobr.ime[Jto"':: Desafio .,.Destino
AlfabetizaQão - Armada - AviaQão_

Igrejas - Iofinito - Instituições
N_6<"r!lga - Nauvismo - Nbclonalirlade
Desßn.vol,imento - Dinheiro, - Dinamismo
Econom_ia - Efeições ...: Empreg08

.
.

Pátria.".. Pedro I - 'P,atrio�ismo
Eficiência - Eogr8udeeimento - Encômios
Números - NOlfcias _ 'Neg6cios.
niscipJina - Decoro - Di,scriQão
:®,Kito - Expansão - Esplendor
Ndmora(los - Noivad'o - Nubentes.
,Çafé � Capital. - Civi8mo " ..

I, manBQão _ Integridad,e - Integr�ção
,A.plausos - Ab"8Qos - Amo.l

.

SES O' U rc EN T E N'Á R 10
150 ,Anos de Nossa Independ�D,c;ia
Um ApOIo aas Compatriéills Desencaminhados"

Por José Castilho Pinto

'Edital de. Leilão

j
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