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Walltr Carlos (Bubi) e Ger

I
' Viclor e Anila Manke Relnke:

Irudes (Milzi) HerleI: Dia Ib Nli próx'ma 4.é!·feira, a vi

do co'�enle. o dl5linto ca· z'nhll cIdade de Guarami·

sal Waller Carlos (Genru, rim deverá enlregar se a

des) Herr!'1. dE- nossa me alegres festejos, quando
Ihor SOCiedade, complelou complelam as suas bodllS
os seus 25 onos de feli;/.; de prõll1 o ci'sal Viclor

c.OI;l�(}r.c'9, Para assinalar (Anila M<anke, Reinke Na

ii boda de prata, resolve mesm,a oporrunidade deve

veram empreender viagem lá traQ�correr mai's um lIni,

Vicente Limongi Netto de recreio, que deverÍl ex· versário dll Senhora Ani

lender se por 'oda uma Ia, o que cer'amenle será
f<li I!. de que pessoa!! fi semand. Compilnh,iros dE' muito do agrado da fllhl!

�icas e jur(dica�, t'xclu· bolão do Bubi, embora do casal, srta, Lindalva,
md? flS eloltrangPlras" po, ausenle, assinalaram na que eslará naquela ocasião
derlam .f"zer don.a,tlvow úllima 4 a.f2ira a grala abröçando carinhosamenl"
1I0S partldns permltmdo· efemerlde, devendo reali os seus �rogenirOl'es, jun
s� a ,dt;_dução des8a� con zar.se, cordi!!1 encoólro, tarnenie com o largp cir

trlbUJcoes, para efeito do quando da voll'a do caMI;.) culo de IImizade.

Impost? de �e�da, até "Correio jo Povo", apre
oetermlDado lImite. Suas filhas KUlh � Silvia senla lias dtslinlos casais

estarão apl/JUdindo <) casal de praia, os II�US efusivos

de praia
.
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I I d t· ,16 de outubro
ssoclaçao omercla e n us na

A dat3 da visita Q sar

d J
,.

d S I
feila pela primeira vez a

e aragua, o U Sanla Oalarina p .. lo Mi
.

, nisiro d6 S.úrle jã pstã
couf" mada." Em mensa

gem dirigida 80 Secretã
";0 Prisco Paraíso, o sr.

Mã, io ..
M<tchado de L"m08

nonoia BU.., p"espnQa em

Florianópolis no di'! 16
rlp oUlub, o, quanrlo pro
f_ri ã a Rula inaugurHI
dO Seminàllo s(Jb'" Pl.i
n. j�meDto " Acimini�lra-,
Qão de S�rviQo8 de !:l"úde.

o aeIeiro' Amazöniao
,I'

que técnico. hoje, pelo que
se vê, é entes de ludo um

prolero récnico, criando
áreas de rrebelho pare
agricullorell em r e II' i Õ e s

despovoadas e, enquanto
se faz sue Inregreçäo ao

terruör.o nec.onel, obrem
se, perclelernenre, uma pro

dução pere o ete ndrmenro
dessa reg'ão e 61é pera o

ebesrec mento de uma ou

Ira p.óx ma, o Nordeste
Acrescente se que os Ira

belhedores nordestinos Ie
vados pare a Amezönre
formevom entes um con

ungenre de trebelhadores
ociosos. deslocados em

sua p.opr+a rerre. E agora
esses rrebelhedores estêo
Irabalhaodo lIDas p/óprias
lerras.

Ern lermos de produção,
as cifras C I I a das pelo
INCRA dislinguem os pro
dUlos 'anuais dos perenes
A verdade é que mdho e

arroz são culturas imediatas
enquanlo que as dezenIlS
de milhares' de mudas de
café já planladas somenlê

A prlmeíre 'ljafra de mt
lho e arroz' consegu da
pelos mil colonos que es

Ião trebalhendo em AlIa
, mira, na Trensemezômce.
será de 320 mil sacas e

.segundo os celculos já
reelzedos pelos récnrcos
du INCRA, em 1973, arin
girá a cnre 2 m.lhõ es de
sacas - o que eXigirá a

ímplenteçêo de uma Infra
estruture de "rmllunamen
10 e comercfal-zeção erre

vés dos' mun.ctp.os VIzi
nhos. O prestdeme do
INCRA. acaba de anunciar
que maís 10 mil colonos
serão levados pare a re

glão eté 197õ, o que .pro
vocará um acréscimo ver

Hg noso nas cifras da pró
dução, que d"pois de
abasIecer a rel!"ã'o Norte
do pbrs, poderá �er Irans,

ferida pöra o NordesIe, Ora
dependenle. a'nda, de mui

lOS produlOS da reg ão
Sul.
Se a conslrução da Tran

8lImazônica for, ni:> ép,pca,
um projeto ;nais pollrico do

darão resultedos, em ler.

mos Hnencetros. dentro de

alguns anos, o que também
acontece com as seringuel
ras já plantedes. A imen
se quernldade de terras

permite outros tipos de
cultura; já íntcteda. como

o algodão, sola e cana de
açúcar, que aliás será in
dustrtehzada na pröprta
região errevés de uma

usina que será írnplenrade
pelo INCRA e mets tarde
rransferida à tnlcretlve per
tículer.

Colonizeção e povoa
rnenro da Amazônia, pro
íero que II todos pareceu

poltneo. é agora um gi
ganle lécnico, mais um

exemplo que o. Brasil dá
ao mundo quando já se

projelou pelo s�u desen
volvimenlO excepcional
Amazôniö, afinal, denlro
de alguns anos, poderá
vir a ller o celeiro do
mundo, resolvendo aind<"
paralelamenle, oUiro grave
problema' o do NordeSI!!,

A nece�sidade de se rill impos�(vt'I, por exem

regulamentar li aplica pIo, permitir que os Es
ção oo,Fundo Partidário, tad08, nos seu� orçamen
válido, ,pelo menos, para tos, consignbssem ver

a8 eleiç-ões de 1974, foi bSI!I para os diretóriol!l
defendida pelo Senador regionais que fariam 8

Clodomir Mi1let, da ARE· distribuiçãll aos dirtl
NA do Maranhão, em

re.,
tórios municipais.

cente pronunciamento da
tribuna da Câmara Alta. '0 senador maranbense

Alega o parlamentar que f,z alu8ões elogiosas ao No entender do Sena

a medida se tornará a seu colega Carvslho Pin dor, com isso, 8e teria

arma efetiva contra a to, da ARENA de !:lão a ajuda faits através de

"pressão do poner, eCl) Paulo, que anteriormen· órgão!; partidários, ser,

DOlDico e o remédio efi- te tratara do mesmo as

!
vindo aos partidos e aos

caz para o r�vjgor8men· sunto pelop jornai81 prna candiliatos indistintsmen·

to da jfunç,ãV- �p�lftic�", öcrescentar que "nãp há te, ah invés de termos

Em seu longo e mlnucw qúvida de que, com li "·!lses rtlCUrSIJIS, "de m�

60 discurso, I) Sr.-' Ul'o:do �xistêncill teal de um neira clandestina e por
mir MiUet sugeriu, entre �Fuodu pltftidárin, lIle n viae iDllirptas, seI vindo

outras coisa8, qUI! 1!8,�8-1 ;'Y�HlçIHia ba S t a,D t e na " unI! em detrimento dt'

tude uma fórmula C8,PlÍ� �!i1).ll.tlQção de um !o��8lt' oulrol<, como infdizlDen·

de oferecer rt cU'rs,os� 811,; \elmeQto ,. dns partido,," te ocorre elD todo o P1l1�,
bstanciais aos· plir,tidol!l ,Outra !luje�tão rd"vante Iipe8lir o'a proibição Oll

acentuando que não Iile oftlfecida ptllo Sr, Millet lei"
-------------------------------------,---------------------------

Novos' assentos :'patä' aut�móveis
Caminha a passos 'lar' espuma mole de polrurela·

gos a apl cação da malérla no moldado em lôrmas,
pláslica na industria tlU sislema que I�m prOdUZ do Emerson Fillipilldi foi

lomob Iísllca e, peças Ira: bons 'resu'lrados

Enlrelan.!
o nome que a imprensa

diclonalmeOle mlolál,clls 10,oDepartélmenio de Aplt mundial descreveu como
,lião subsilluidas sem ne \ CdÇÕ �s Técnicas da Bayer o novo fenomeno no au

nhum lotconvwienle pelas ,eSla des�nvolvendo um no· 'Iomo:'i!rsmo inlernaLional

de pili"lico mais I�WI>, vo método de estofé!menlo, Falrando algumas prova�

econômIcas e' qu'!:, erjJ' ai com espuma branda de iJ serem reallzödas. prln-

'guns casos, öprese)rlam NollOprén endurecida a cipalmenle, ali dos EEUU

"melhores qualifIcações. ".frio. qu� dispensa molas, é do C!!nadá .. sagroU-se
, ,Alvo de grande al,ençã'o: lo'ros de' an'agem, ac�J o novo rei do es p o ri e

dils ("br,canles de car'ros choados de algodão, ltrali au'omob Ifslico, d�lxando

é a comodIdade dós pas de lona, e!c, além do pro· para traz o escocês.jackle
li>ageiros, ,�ors dIminuIr' a cesso alhc'onal de aqueci. Slewal'l. Embortl Em�rson

,fadIga é uma das formas menlo anlerlolmenle eXIgi, não pudesse regreslar.

'ôe, p.revenil' acidenles e do
.

desde já, ao ,BraSIl, êle

uma' boa 'acomodação aju ·Os bàncos da! r�suhan mandou éll> laçall que con
,

da a' tornar, menos can les cdraclerlzam se pelo quiSIOJ.:, fozlj:ndo as desfilllr

salivas as viagens ma'Or 'conforlo que ofere- pelas' rUb&, de Sãö Paulo,
Tendo em visla esse cem, maior resl51ência e à parlir dOo 'AeroporlO de

objelivo, quase Iodas ilS s:mplicidade na fabricação, Congonhas, Emerson Fir

fábricas européias, iDCIU 'pois compõem se apenas lipaldi é c a m p e ã o por

Ilive as soviélicas, equi do acolchoado de espuma, anlecipação. Uma conquls
pam os carros de sua de um supone fixador e Ia que muilO orgulha o

produção éOIÍ1 asseDlos de da coberlura exlerna.. Brasil.

Emerson
Fittipaldi

Sábado, 16 de Setembro de 1972 � N�Ol

Olimpíadas
de 'Munique

A direção deste . sema

nário recebeu de um grupo
de jovens um ctrcunsran
ciado olfeio, abordando II

coluna "A CURTIÇÃO DA
SEMANA", Entendem os

jovens jaraguaenseis que li
coluna é uma reedrçãp do
"Pesquim" e que-/âeixa
multo a desejar, lendo em

víste o arligo publicado
pela AD!JOR .,' Associa
ção dos Dtrerores de Jor
nais de. Sante Cerertna.

Çorno bons esrudenies,
querem uma coluna li el
rura dos esrudentes lere
guaenses, Um jornill deve
espelhar a von lade e a

lendencia de seu p o v o,
por isso damos democra·
licllmenle esta' nola, para
que o aSSUnlO seja debalido
no sen lido conslrulivo, é
claro, afim de que, em

conjunto, com a colabore·
ção de Iodos, possamos

manier uma coluna, que
agrade a grego� e IrOla

DOS. Do nosso cl:lnlo da

redöQão, aguilrdömos II
óei:es:sdria colobJraçâo de
Iodos, Nem Iodos curlem

a se,mana no e s I i Iodo
WYM, Por isso cOllvida
mos para o dIalogo que
unirá a juvenlude e repre
senlará melhor o nosso

povo, além fronleiras,

Ministro

Mesmo ernpenedes com Minislro Jarbas Passarinho,
05 IráglCos econrectmentos sollcueré de tod o s um

concluíram-se no da 13 ctrcunsrencredc relerórto

do c o r r e nIE', 05 [ogos Da América Laune apenas

olímp cos em Munique Nd Cube conseguíu papel de

clessu.ceção geral, cons- desieque, com,8 medalhas

tetou-se a 'grande vuöne ínclu.ndo b de 'ouro, Se

dos sovréncos que supten gulrbm se entre os letíno

terem os emencenos- ern americanos a Colombia

munes cornpenções. hO com 3 rnedelhes e a Ar

medalhas de OUtO para a genlina e México, com

URSS. 33 para 05 EEUU. uma medalha cada 'um, O
a Alemdnha Ortentel com Mtnrsrro Jarbas Dassarlnho,
20 medalhes de ouro, O certamente, levará a eteno

ßresu ficou em 41 o lugar,

I
um completo levememenro

com apenes duas medalhas pera que se crie no Brasil

de b r on z e, pelo que o e memelidede Olímp-ce.

O Minislro' da Saúde
cumpri! á progr�ma em

Sants O"la,rina, presidin'
do aios ina�gur�iR de di
v"rsas obras do Governo
Ooiombo Salles uo selor

"aúd ... A sua viagllm 80

Estado a1�nda a convile
formulado pelo Gover na'
rlor _ O o 10m b"o Salles,
alrAVés no sr, Prisco Pa
'lI'í·o, qUßudo da 8udiên
ci" mantida pplo Sec"Plã·
,io 08lArin�nse na GUIl
nabara.

de P r a't a

O Sem i n á r i o �obre
F'lanej"menlo e Adminis

�racão de ServiQos de
Saúrle conla com o apoio
do Ministério da Saúde e

potrocínio da OrganizaQ�o
IMundial e Pönall'p'"

da Saúde.
.

Bodas

Nota para a Imprensa
1 �. A Alill!Oeiaçãn Cdmtlrclal II h;du�trial de

Jaraguá do Sul 8CHbf\ dI! recebtlr, pxpediente ds

Federação das lonú_tria!! do Estario de Santa Ca

tariD8, transcrevf'nrio I flclo rpcebido dI) Ot'lpgado
Regiontil do Trbbalbo, vlislido nos st'guiotes têrmos:

, "Visando ampliar a Campanh't �l1ci!)nal de

Frl'v'enClJo de Aciaentes do Tr'Hb"lho, c{rmunfco a

V Sa, qUA e�tf\ Delegacifl Regional do T!tlP�lho
baixou instruçõeJl no !1entido Ó'" qUI! OA FI60S18 e

In8petllrt's do Trab'llbf'J intensifiquem 8 liscalizaçäo Des

empresas que possuem Catdelras (st.cionallas I Vapor Todas

aI! firmbll na I!ituaçãn óev ..m apreseota'" à ORT,
rieDtro de 30 dias. o rt'latóritl dtl IDf'pt'çã{, de Cal,

deirllA previsto no § 2 o .1O art 4 o oa Portli ria

ONSHT-20 de 6/5/70 Fllce RO I!Pposto, recomendo
a essa entidade que divulglJe I!.mpfampottl fJ as@un

to aos seus represl<lntaoos, pois envolve &I'pectos
importAntes. para a @eguránçá do trabalho, Cordiais

�audRçõPA, (II) I yro Bél1i Müller, Del ..glido.Rt>gio
nal do Trbbalbo"

2 - A Associ8ção cootinua eDvidando tndLs

os e�f(lrç08 0.l/ I!entión (ltl cumpor 'o prOCe�80 a

-er enc!l.fDinhadn ao hl6tiluto de Res8!lguros do

Brasil, plpitbando 8 reclasstficacão de nOtlsa cids

ne para deito da taxação dos prêmio,; de seguro",
cont'fa incêndios. Atualmeotfl Jarbguá do Sul figu
ra na- classe quatro, a de tax'> ml1is blevada, e a

recla�!'lifjc8ção para 8 classe 3 representará uma

redução daqueles prêmios da ordem de 10 a 12%

Jarllguá do Sul, 12/9/1972
Ferdinando Piske

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Allora, tarefa cumpriria, após dois anos de

ince8118ntes pesqutsas em muitos arquivos, em mui

tas biblíotéces.; quando me apresto a falar delas

às classes representattvas de Jaraguá do Sul, pos
so declarar como vim a este inesperado empre
endimento.

De nada �Ilbia quanto à história de Jaraguä
De seu centenário ouvira Ialar. junto dos paren

tes. do Rio do Cerro, em época aioda dístante: • da

qui a onze anos se dará o 1.0 Oentenärio '

Em dezembeo de 1969 concelebravs no Rio
do Cerro com o pe. Henrique Busarello e um' neu
I!acer<)etil, domingo, festa na Sagrada FHmllia.:;;�

Coube me Iazer a prátiea e abordei o tema

da Iamílta cristã.
_ II O pe. Busarello embora celibatario, achou a

.

notável E partiu para a investida.
=========l!

Que tinha trabalhado na Editôra Vozes. vas

Registro Civil tsmeute conhecida, qUA colaborava em revistas e

j Irnlli� "porque o senher não escreve a hiktória

ue Ja r'" guà?'
Nã.. pensara tal até II li FRI .. i-Ih ..:' A histo

ria não se tira da eabeça, se fhZ sõbr e dncumen

tOE!"
Imaginava êle, ilurJi me I'U, qhe existissem

em Jaraguä, Schmücke! responríta que não.

A cnnversa-onvestlna motivou-me. r..gueí d

Enciclopédia dos Mumcíplos do IBGE e catei bf

pistas.
Meus primeiros passos levaram me ao IBGE

ua Guanabara próxima. Pouca cotsa.
\;uncluf: Patrimonio Dotal?
Então a Petrópolis no arquivo da Imobiliária

Ele. brasileiro, solteiro, da Fazenda Imperial. Pus me em contato com S A.

I'perário, natural de Ja D P"dro cj'Orleans e Bragança, conhecido e ami

raguá do Sul, domici)l�· go dos tAmpos da Editôrb Voze�. Tinha. Conht

!lo e residllnte na rIJa cia JarBguá.
Walter Marquardt, ne�ta ' Ali passei. Comi gostosa costeleta", e IIrre-

cidade, filho de Octavi9 matou em alemão: "g ..bratenes Rippenfleisch".
Hintz e de Martha Fer- Comecei os tr!lblJlhos no Palácio nresmo, e

nandes Hintz. maravilhado com o que ia descobrindo maravi·

Ela, brasileira, soltpira, lhado ficava com o supreendente intereJf,e de D.
industriaria, nllfural de t'edro que a cada pllSSIl vinha ver·me e manifes

J.araguá d? Sul, domici- lava a mesma ah'gria que me invadia, pelas des

Irada e reslc1ente pm Rio c.Jbertas inicillii!l.
Molha, ne�te di"trito, fi· Perguntei 'se sabia da planta da ,lDE'dição do

lha de Bertu!l1o I Ba- Jaraguá.
- A" Sra. Lídia, espó· c.hma[ln e rle Frieda Eli·I'� ..

"r'odé ser' que e8t�ja- no Pa1ádit,t" .•..

8a do sr. Otto Schneider; 810 Bachmann. E acooteceu que; encerrado o expediente, já
-- o sr. Eugênio Silva. h C O

.
.

Industrial; Edital n. 7.913 de 11:!J/72
me ac I\va no onvento. a portaria vem aVlrij

de que me procuravam. "Um homem alto, de voz

_. a sra, Margarida Omar Bakun e f I d é
Uber RI'bel'ro, em JOI'n M' G

orte e grossa. I'mpu gado, pergunta on e' qu�
arla l1a faça B8StOS está Frei Aurélil,?"

villl'l; Ele, brasileiro, solteiro, Quem era? O principe. Trazia-me uma gros-
- Ivana, filhinha do auxiliar de escritório, SB pßlSla de muitotr dl'cumelltotr e m'o confiavll:

sr. Germbno e Milda
Benhrens Jr.

oatural de Curitiba, h.. "Achei! Isto nunca se fdz! Otr documtlntos não po

raná, domiciliado e re dem sair do escritório! Ao sr. eu confio!"

Dia 20 si�ente Da rua. Antoni.oc Os primeiros documentos, pois, vieram d ..

_ Jornalieta Sr. Ho AIroso, nesta <:Idsde, fr Petrópolis.
.

. lho de Waldnmlro Bakun
norato Tomelin, em Blu e de Adevair Bakun.
wenau; Ela, brasileira, solteirar

- o sr. Lorenço Ers- do lar, natural de Jara
ching; guá do Sul, domiciliada

- a srta.Marilena Oópi; e residente à Av. Getu-
- Amazilda da Cunha Ho Varga!l. nesta cidade,

Jacobi, em Itapocuzinh,,; filha de Jolio Ba6tos e
- a Garotinha, Biao· de Teresa Moretti Bas

ca Andrea Socreppa. tos.
,

Dia 21 Edital n. 7.914 de 12/9/72
- O Sr. Max Schoei- Jo�é Gianesini Ntlto e

'--------------------

der, em Rio Cerro II; Ana Souza
- o sr. Haroldo

Schneider, em Itajlii Ele, brasileiro, solteiro,
_ o sr. Alfredo Gus- escriturário, natUral de

lavo Horst, em Rio; Botuverá, neste estado,
_ Meraci Rubini;

domiciliado e re"idente

_ a sra. Leocárdia na rua MHrechal D ..odo

Pedri Demarchi, em Ita. ro, nel!ta cidade. filho de

pocuzinho;
- Dionisin Gilllleilini e de

Italia ZHnclr'"Giane!lini.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Brus
que, neste cstlido, dom i
ciliada e residente à rua

José Teodoro Ribeiro,
nesta cidade, filba de
Luiz Souza e de Irene
Souza.

"CORRflO on P�UO"
fundoçõo::ltrtur Muller - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1972-
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual

'

Cr$ 15,00
Semestre CrS 8,00
Avulso . • • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrI 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

�e �1lllCm'? O Massacre de }Munich

Por José Castilho Pinto

Frei Aurélio Stulzer

Niterói (BI> Mortos 11 AtÍetas de Israel
Barbarismo em Pleno Século Vinte

Frutlfer�. e O,,,.mentd/.

Laranjeir-as, Peesgueíros,
Kakie-tros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseirae
Dahlius, Camélias, Ooní
fer as, Palmeiras, etc:, etc

O essassíneto premedit�do, por terroríetsa

árabes, dos 1 t atletas da delegação de Israel aos

XXns j"g'.s Olímptcos de Munich, aem dúvida tíca

rá como um borrão de Iama e de sangue na hts

tória das Olímpíadaa Moderna.. fi também como

uma humilhação a envergonhar töäa a Humanidade.

Foi um sto de barbarismo que pó encontra

paralelo na luta de vida e morte à que se entre

gam oa animais selv-gens no recesso das. selvas,
quando ensandecidos ou em busca. de comida pois
a fera não é como o homem que é. Clf paz de ma

tar Bem ter fome ou sem estar -enlouquecído.
Que um in-tívlduo ou um grupo dêles. toma

do de ódio mortal momentâneo, procure elimiuar

aquêle que realmente lhe causou infelicidade ou

prejuizo matertat e moral grave, ainrta se admite

porque o espírito de vingança é próprio 110 ho

mem e o crtme nesse caso tem proporções huma

nas, Mas fi etimínução organizan» dtl inocentes

para solucionar proulemes pclíncos, como é o

caso dos 11 atletas tsraelenses e justamente nu

ma disputa esportiva que reunia 122 nações e

8000 atletas, numa festa de confratflr,n,z'içã" entre

povos como uma ulimpiade, é um crime para o

qual não existe expressão nem punição af1t'qu>\das, tal
é a sua covardia, a sua índrguidade e barbar-ismo.

Mas como de quase tod"s ns fdtOM pude-se
aproveitar alguma COisa, de triste e lutuoso epí
sódio das Olimpiadas de Munich podemos tirar

uma conclusão que vamos dístnbulr etÍl 4 itens,
li saber: - I) - Em pleno século XX ainda exis

te o b'Hbarismo no mundo; .2) - O ptissar
-

dos

tempos com tôda a I!'UIi 'evolução e or"grel;i�o,
ciência e técnica, reli�ião ti crençll tim Deus não

conseguiu civilizar milhares, milh:õtls de rt'pre
sentantel! da faça humana; �1) - U fanatismo po

lítico embrutece e não permite ao seu prliticanle
compreender qlle com atos de violêlJoia j�majs
conseguirá conquistar as silppati8s mundiliis pllra
a 8ua causa; 4) - Dado a ferocidadt! e fanatismo

do inimign que o ameaça, tem razão hlrliel em

tomar cettas mf'didaH vi�al)d(l não só a �ua Mellu

rança mas a própria exi t�ocia como naçã".

PEÇAM CATÁLOGO

ILUST,RADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

'SOCIAIS

Edital n. 7.915 de 12'19/72
Adolino Baumann e

------.----

Ermelinll Cattoni tridente em TreM Riol! do

Ele, brasileiro, sOÚeirr" Norte, nfl�te <1iFtrito. fi

operário, natural de Ja- lha d� Vicenti I"attoni e

raguá do Sul, domicilia- de Ema Gstton!.

d? e residente em Tres E para que chegue ao ca

RlOS do Norte, nestl'l dis . nhecimento de todos mandei

trito, filho de Bertoldo passar o presente edital que

Baumam} e de Amsnd.a será publicado pela imprensa

Gruetzmacher Baumaon. I :rl:�o c��t���e l�n��aB.se�:
Ela, brasileira,. solteira, ! alguém souber de algum lm-

rI ..mestica natural d J
pedimento aCUBe·o para os

.'
e fins legaiS.

quicflnlBL
RIO dos C�d.r?s, neste AUREA MÜLLER ORUBBA

dência. -·---__...:.1 estado, domICIliada e re Oficial

Aniversários

Fazem anos hoje
- O Sr, Albano Lira;
- o s r. Hilário Krüger;

Fazem anos amanhã
- A Sra. Ivone Reiner;
- o sr. Vitório ;'Glo·

watzki, em Gartbáldl:
- o 8r� Heracltdes de

Almeida, em Lapa - P-R;
- o Jovem Ivan Jak

son Baumer, em Joinville;
- o sr. Siegulf Vico t.

Dia 18
- O Sr. H .. lmuth B ..yer,

em Uoião 'da Vitória;
- o sr. Udo Stalit�;
- a sra. CacUda de

Medeiros Teixeira, em

Jonville;
- o sr. David Moreira;
- o sr. Waldemsr

Bartel

Dia 19

Campanha de Educação
Clvlca

O hastéamenlo dd
Bandeira e o canlo

do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
os estabelecimentos
de qualquer gréÍu

'_deIensino, públicos ou

particularcb.

"Correio do Povo" r

I
um Jornal

a Serviço do Povo

Aurea Mülle� Grubbe, Oficiai
do Registro Civil do I. Dis
trito da (;OIDarca de Jaraguá
do Sul, 'Estado de Santa

Catarina, Brasü.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
aUm de se habilitarem para

casar-se

Edital n. 7.912 de 8/9/72
Lourlva l Hintz .e

Ondina Matílde
Bachmann

Vende-se
em CorupáNl'gócio de Ocasião.

Vende se um Bar e Um terreno situado na

Quintanda c/�,ólida e nu- sé d e com a á r e a de

merofla frl'guesia, em 10000 m2, cl'm ótima cs

ponto central de Joinville sa residencial dt> alvena

e, aind?- uma oa@a �tl ri8, prédio fabril e demsis
alvenaria 0(1 BalneárIO benftlitoriss. Informllções
de Barra Velha.

I no
Escritório Fischer.

Vende se por motivos
.

de dOl'nça. Av. MIlI Deodoro, 204,
. Informações n/redação. Ja1'8guá do Sul.Que Jaraguá não e!lqul'ça de convidar, para

os fe�tejo8 do Centenál'io, os representantes O�

Família Imperiall
�--------------------------------------� DR. FRIEOEL SCHACHT

Anuncie neste semanário, seu
ADVOGADO e AUDITOR

anúncio CAusará boa impressão
Civil, Comercial, Criminal, Adminis·

trativo e trabalho:
Com divprs;,,, cursos de esppcializa·

çãn em CURITIBA e fals O ALEMÃO.
, A tende cobrançlls para Blumenau, e

>ciliades circunvizinhas

Escritório, Avenida Mal: Oe.odoro, 406

(HO lado da Farmácia Aveoida)
Re ...idência: Avenida MIII. Deodoro. 903

-. 1.0 andar - apt o 203

JARAGUA 00 SUL - Sants Ußtarina

Od�ntólogo julga fluor essencial
Pli ra o dentista Tulio

Marcos de Olrveira ::>as

sos, li necessidade do

fluor é Ião importante pa
ra a criança qUlInlo a re

visão periódica que o adul
10 deve. fazer em seus

denles, pois dlmlou! a in

cidencia da cárie em até

60 por cenlo, por inlermé
dio de sua apl·cação. no

consulrório ou na água
potável. A afirmação foi
feita perante os 120 deD
tistas que parlic,pam, em

Santos, di! Preme. ra Se
mana Odontológica lnle'
nacional.

Conludo. a aplicação de
fltror na água porlÍvel, já
relvindlcad" pela A:S5llcia

ção dos Ci ru . g'ÕlS Den
li:stas de Santos. Implica,
segundo as autoridades
m uni c i p a i s, em dl'sva

nlagens técnicas e IlDan
ceiras. Sua aplicação não
oferece perigo para a saú
de, 'segundo TuPo, desde

que obedeça a uma peso

logia cienr{f,ca: um litro
para cada mdhão de litros
de q'Jua.

. .

Repr.esentaçãoI
Elemento residentl:1 em OURIl'I BA,

rf'gistrado no OO�E do PR desEja ,'e

presentar firmas desta cidadB naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor

dirigir-se ao Sr. A. J. da Hilva.

I Caixa P081öl, 1898

_

CURITIBA - PARA�
O fluor não acaba nem

evita a. cárie inlanll', mas

lern a vanlagem de impe
di la por longo prilZO.
Não age sobr� a pessoa

adul:a, pois sua final'dade
é fortéllecer o esrnalre e

impe'rmeabihzá lo contrél a
enzima .. Que corróI OS den
tes.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nota. para a Imprensa Edital de Praça Edital de Citação
E PCE

o Doutor Alcides dos Sanlos Aguiar, lu z de O_Doutor Olavo Wesehenfelder. Juiz de Di-

S X Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de reito da Oomarca de Guaramirim, .Estado de San

Sente Cerartne, ne forma dó lei erc. ta Catarina. Da forma da lei etc ...

FAZ SABER a todos Oll Que o presénre edital FAZ SABER a tonos quantos o preaente edí

de p-eça. com o prazo de vinte (20) dres virem ou t81 com o prazo dt. trinta (30) dias virem, dele

d�le conhecimerno uverern e inrereaser pass"". Que conhecimento tiver ...m ou intt'rf'''�lIr. possa, que.

hão de ser- erremetados por quem mers der e meior por parte de NOR BERTO KA�ULKE e LEOPOL

lence oferecer, em I-ente às porias do Edlhcío do DO FREITAG. brastle íroa, casados, Ievrs dores re

Forum. ec-me do pH'ÇO da evelreçäo, no dia t2 de Ou sidentes e domiciliados no lugar Jacu Açú Munící

tubrn próximo vindouro à,tO 00 hOfas. os bens penhoreuos pio de Guaramirim nesta üomarc», atreves de

a írrme LON5Tí<UTORA Hl::WOKRA LTDA (Mas seu procurador Dr. Helio Alves. Ioí r- quertda uma

se Falída), ne dçiio Executiva FI�cal n. 5789, Que ação de Usucaptão de um imóvel localizado em

lhe move a FAZENDA NACIONAL.e eutos apensa. Jacu Açú Município de Guaramirim, com I), área

dos n • 5794. em Que é 'u�Quent'e a FAZENDA PU de 300.000 m2, com _ as 8f'!iuiutes cont-onteções.
BLICA DO ESTADO, ebe xo descr+minedos: Frente, com Rio Jacu Açú. medindo 300 metrns

.

1.0)
_

Um terren<�. não ed.t.cedo, suo nesre F.uo�os. com terras de Ralf Ballock ou quem de

rnunrcíp.o, a I Ud Frenc.sco Fischer. com a área de dlrPlto c/3 O m, de um lado com terras de Walter

2,135 m2, fazendo frente na lua Fral)C sco Fischer Kxuse cum tOOO m, e de outro lado com Arnoldo

com 30m. travessão des fundos corri três ltnhes, me- K rei� com 1000 metros Feita 8 .Ju�tif'cação Pré

drndo urne 21 rn, ou-re 23 m, e ouue 9 m, extremen via da posse foi julgada PROCEDENTE: por seu

do de um lado corro 'erras nv Renato Kel-er e V�r t .. nça. E para que eh ... gue ao conh ..cimente de

g,ho PiCOJ!I, com 77 �O m e de ou..o ledo C0m ler tOOIl�' e não po-sa no Iuturo ser ah"gada iglJllrân.
ras de.João W'es: Jun'or e Júkl P" z,rd !,;nm 54 m, ch', manrl,.u �xpedir o pre�ente elJital. que será

deviddm"nle regislrddo .sob nO 52.697. às fls. 142 do' afixado [Ja lugar de costume e publicado ua forma

Livro 3 Q avaliado em l.1 $ 1500000. da lei. Dado., paSSalJG IIe8ta CU!lIarca de Guara

2 ° _ Um lerrenD s'lubdo nesle município, S;IO mirim, n(l Carlório do Cível e Ant'xos, ao!! vinte

ii Av. 1'1al f)eQdoro di! Fonsecél. com a álea de" quatro de ago�t(l de mi) novf'ceolns e setenta e

de M6n�us _
2.167 m2. edilitódo cnm um prédio de alvenaria lazendo d018. Eu (a!!) �alf Faltin, Escrivão, o datilografei e

freme na Av. Mal -Deodoro da Fonsecd com 22 m �ubscrevi.

"dves�ão do::. fundos com !rês lrnhds �edindo, um� (as) Olavo Weschenfelrler, Juiz de Direito

21 m. oulra com 2i1 m, e OUlra com 9 m, extrema0 C E R T I DÃO
do de um lado com terras de Leopoldo Grubb�, com rertifico que a pre8ente cópia cfllJfére com

93 m, e d� OUlro lado com lerrdS de O, lando BOlrn�r o origin81 dó que dou fé

dlOO da Silva. com 25 m, 8 m. " C0m Lia Scho<older Guaramirim 24 de agostv de 1972

com 9 m. e Verg:l:o P,colli COIr. 3580 m, deVida
'

Ralf Faltin. Escrivão

menle registrado no Caf'ório de Regjslfo de Imóve!s

desra Comarca. sob n° 32697, IIs: 142, Livro 3-Q.
oVàl!ado em CI $ 300000.00

Assim selão os refendos bens arremalados por

QUém mais der 'e maior lance ofl'recer, ac mil do pre

ço da avaliação, podendo dllos bens ser examinados

por Quem InlereSSe II ver, no locdl em Que se acham

siluados. E, para que' chegue ao conh,cimlnlo do

públ'cooe inleressados, 101 expediao o pre�enre ed(
1,;1. Que será af xado no local de COSlume, às parlas

Rua Tenenle J�U��ll do Forum e publ'cado no iornal local, na forma da

Lei. Dado. e pdssado neSIi:! Cidade de Jdfaguá do

.sul. aos Qualro dia� do mes d� Selembro do ano

de mil novecenlos e seieni" e .lois Eu: IIdolp�l Möhlud,
ESCrivão. O- subscrevf.. (al Alcides dos 3dnlO& Aguiar,
JUIZ de Direi!o.

'

A preSNJle cópia conlere com o original; dou lé

Jaraguá do Sul, 04/ Selembro/1972. de

O ESCrivão, Adolpho Mahfud

.A� Instruções para Ó Ooncu-eo de Admi9�ão
e Matríoula para O Ano de 1973, já são eneonr-a da
em t.odas as OrgaIilzaçõ � M htares ou pod-m se
sol.citadas por carta ou tpl�g. a ma pura o sPlluint
endereço: Escola Pc-paratõrra dH Uadptes do Exér
cno - l3tOO - Campinas - São Paulo

.

Inscrições e datas de exame

Os p -didos ds inscr ição deverão d ar entrRda
na O'g,nização V1JlilHr (if. sua cidade a ié dia 15 de
outubro Op 1972 ou na Es P C Ex olé 30 Je outu

bro. de 1972 Os a lunos qu- estão terminando o

eu·!no de 1 • g áu poderãu inscrever se. O cal",n
oá uo de p. ovas é o .pg(Jint�: - t9 de dez-mb. o
de 197� - Português; 20 de d=a-mbro de 1971! _

Conhecimentos Gerais e ríia 21 de deznmbr o d»
1972 - M"t�mâlic •. As provas do CODCurw sPlão
r ...,lizad;?s Bob a respouse hilidade das a-guiutvs O.
gaDlzaço.;s MililArps: '-

.:... RIO dA JdlleilO - Colégio M,litar - Rua
São Fr�oci�co X .vier ri.o 267 _' Mar"C8LJã

- Resenoe - Academia MilHar das Agulh,�
N· gras.

- Maoaos - Colégio Militar
Praça Genpral 0,6 'in s/o.

.

_ Belém - QG d. 8,. RM - Pl'aç. da Bau
delra n.O 458

- São Luiz - 24 o BC _ Avenida João .t'�s
Eôa t</Ll.

- Ter"sinR - 25 ° BC - Praça Marechal Fio
ri.no Ppixoto s/no .

- FOI'�aloza � Colégio MilitAr - Aveoi Ia Al
berto N�pomuceno �/n.

- Natal - QG da 10/7 - P.sça Audlé dI'

Alboquerque n· 30. •

_ João Pessoa - 15
o RI - Avenida Cruz das

Armas s/o. Cruz dag A ma�
- Rpi'ife - Colégio Mililar - Rua Amau' y

de Medeiros n° 206 - D"f'hy. .

'

.
Mllc'c,6 - 20· BC - Avenida FernRndes

Lima s/o - F'�rol
- Aracajú - 2!l.0 B] -

Mplo s/n - 18 tio Forte.
Salvador - OOlégio Mililar - Piluba

- Vitó' ia - 3
o Ba IAlhão dp C çado" s

.

- Sä.Q Pau·lo� - UPOR - Rua Alfl'ado Pujol
0.° 681 - Santana.

- CHmpinas - E-cola Prflparalóri" de Chd�
tps do Exército - AVfllllOa Pio XII E/U - jardim
ChapAdão. .

.

.

- 8'88ília - QJ do Cum"ndo Mililar d ..

Bra>ílla e 11 a RM -. Bloco 4- - 2· Povimenlo -

BEsplanada d'08 Mini�lé I()�. eblodas Max W.·lhelm S A
- Goiãm8 -_ 10 ° BC - Estrada do Aeropor' .

• •

to s/n - Sanla Genovtlva.
- Cllritiba - Coléuio Militar - Tarllmã -

Avenida Professor Vitor F�errpirA do Amaral �/n.
Florian6p(,!is - 14· BC - Rua General

Gaspar Dutr>! n.· 370 - Est,�ito.
- Porto Alegrd - ColégIO Militar - Avenida

José Bonifácio s/n - Parqup Farroupilha.
- Santa MRria - RS QG da 3 a DI - Rua

Dr. BI zano nO 15 •

- Belo HorizoDt. - Colégio Militar - Vila
Eão Francisco

- Juiz rle Fora - QG da 4 a RM - Rua
Mariano Proc6pio n.O 970.

- Trá,; Uorbçõ '8 - Escola de 8a' gentos das

Arm' S - Av.niti� 7 de'8elpmbro -In
- C,mpo Grandl! - QG da 9a. RM -� Ave·

nida ,Afo'lso Peoa s/o
- Ouiatá - 16C BC - Rua 24 deCOutublo

n.O 1353 - L-v"pé•.
- NitH' ói - QG da 1 a B Ja de IUf,ntar ia -

Fort.e GrAgO�lá. '.
- Bau Ú - 6 a cirounscrição do Sei viço Mi

litar.
I

Os oandidatos aprovQd08 nas p ov�s dfl PFCIJ

laridadA �erão, posteriormentP submelidos, na pl6
pria EsPCEx, 80S .xame� médico e fj,ic'o.

Jo�é·Apolônio da FOlltoura RodriguP!I.N�to
Coronpl Comhndanle da Es P C Ex

Concurso de Admissão

�;��a
� -----.......---��--

!

f! Escritório Central:

Avenida Franklin Roo�evelt, 23 - Grupo 303

� (Fone: 62·1894)

iZC-39.
Rio de ,JaDtliro

�Estado da GUANABARA
.

���----<JI��---<B���

ADVOGADO nos fôros de

Silo Pflulo - Guanabara - Estado do Rio de

Ja'neiro - Brasilia
Vrocel'suWt'Dtos perante quai�quer M! ..

nilitérios, Autarquias e Repartições públic8s
em gera).

CGCMf 84429869/001
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÄR!A

II

São convidados os senhores acionislas desla

sociedci'de p ,ra parllc'parem di! assembléiö geral or
dlnária Que lerá lugar no dia 31 d� ourub'o de 1972

às 9 horas. na sede social. à rUil Jo'nville. nO 594:
na cidilde de JiIrall'uá do Sul, a f m de deliberarem

sobre a s<guinle OLlDEM DO DIA:

1.0) _ Exal'l12, discus�ão e vOldção do relõló
rio da D'relOi ia, Bõlanço Geral, con a de Lucros e

Perdc!s, Parecer do f'onselho Fisc,,J rel?rente ao exer

ciCIO encerrado em 50 de Junho de 1972;
2.°) - Eleiçâo dos me,"bros do Consl'lhn Fis

cal e respectivos suplenles e I xação dos seus hono

ário�;
3.) - OUlros õssuntos de inleresse social.

AVISO AOS ACIONISTAS

Enconlram-se à dispos'ção dos senhores acio

nöslds, na sede social, os documedlOS a Que se re

fere o an.O 99. do Decreto Lei n· 269.7 de 26/09/1940
Jdlaguá do Sul (SC) 29 de agoslo de 1972

Mor"z MélX WoIhe.lm, D{relor Presldenl"

Com� e Ind. W. Raduenz SIA
CGCMF nO 84 4bO 073/001

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Edital de Leilão
O DOU'or Alcides dos Sanlos Aguiar, Ju:z de

Direilo da Comarca d.e Jaraguá do Sul, ESlado de

San Ia Cararinfl, na forma da lei elc .

FAZ; SABER a Iodos quanlos êste edilal, com

Q prózo de dez (10) dias, virem ou dêle nOllcla live

rem e inleressar possa, que no dia 26 do corrente mês

às tO,DO' horas. em Ir�nle il pOria princ·pal do Edllí
CIO do FOlum. será efeluddn o I.dän dos bens pe
nhoraoos ao execulado JOÃO VEGINI. na ação (>xe

cUlóva CJue lhe move a firma AUTO RENOVADORA

LTDA, e ab�ixo descrim nados
-

I 0) - UM ãparelho de lelevisão. mar�il SEMP

25 polegadas, côr marron, avaliado em C, $ 120,00.

2.·) - UMA geladella, marca CONSUL. com

9 pés de allUra, de cÔr. branca, avaliada em C,, 580.00
A venda em leilão será feita a QU'em melhor

oferta fizer. Em virlud� do QU�, com fu ldamenlo no

arl 15' e s�us parágralos. dél Lei ·n.o 5.474, de

tR/07/1968, que dlbpõe :;,ôbre as duplicatas, fui expe

êido o. presente edilöl, que será afixado no local de

ceSlume e publicado na imprensa local. Dado e póS'

sedo nesla cidade de Jo:aguá do Sul, aos qualro
dias do mês de selemt.ro do ano de md nOVlcenlOS

e 5elenla e dois.
Eu: (a) Amadeu Mõhfud, escrivão o subscrevi.

(,,) Alcides dos Sanlos Aguiar, juiz de Direito

Confere com o origioöl; doü lé.

Jaraguá do Sul, 4 de selembro de 1972,
O ESCrivão: Amadeu Mahfud

Estado de Sanla Catarina

Pelo presenle ficam cOllvldados os s,s acinnis

tas desla sociedade à comparecerem a ass�mbléla

, geral ordináriil. a fefll zar se na sede social, fm RIO

Cêrr.o I, nesle mun clplo de Ja'aguá do Sul à� 15

horas do dia 30 de selvmbro de 1972 a !.m de deli

berórem sobre a segu'nle, Ordem do O a:

1 O) _ Discusl>ão e aprcvação do Balanço Ge

rdl. demonstração da conla de Lucros e Perdas. e

Parecer do c..onselho Fiscal relollvoS ao ex�rcíclo

soci..:1 pm 30 de iuoho de 1972
2 o) - Eleição do Conselho riscaI.

3.°) - Assunlos diversos.

Nota: Acham s'e à disPos'ção dos srs. acionis

las, os ducumenlos li Que se relere o Mligo 99 do

Decrelo Lei 2.627, de 2609/40,

Pr'efeitura Municipal �e
]Bf8UHÓ �o Sul

Portaria n. ° 16

O Prl"feito Municip11 de Jaraguá do Sul.' EI!
tado de Santa Catllrinll, no u.o de .uas atdbuiçõel!,

R E S O L V E:
EXl'ner8r. a pedido:
D" "cordo com o art 92, §., 1 ° Helm I da

Lei N.o 344. de HO de m:uço Oe 11172:
Cürmelinda Fr-anc ...ki, do cargo de Prof�sso

ra Padrão "P-3" do Quadro Úoieo do MUDicfpio,
com ...xercício. na E�c"lli Gtloerltl O .•órj", dt' Ri

bei,ão Grande do Norte, a contar 00 dia \ ° do

mes em curso.
Comunique·se, R"gistre se 8 Publique I'e.

Jaruguá do Sul, 11 de ""tembro de 1972..

Hans Gel h·,rd Mhyer, Prt feitl' Municipal

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinluras de Letras. Painéis,
Faixc.s e Placas

Mudl,u·tle para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497
Jarõguá do .5ul, 18 de agoslo de 1972.

H Iberro Raduenz, Direlor Presidente, CPF 10õ965909,.:- ....,,.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BAILE -DA PRIIIIAVERA DIA 23·09·72
Conjunto APOLO JOVEM

E.' B. "Euclides da'Cunha"

•

. r

JOH� §2l�ãí@ ]j})eH1lJla�1l1le Nerau Ramos
Promoção da 4a. série

c O R R E I O 'U O p O y O À Margem do. Destile,
Quem assistiu 'o destile do dia 7 de Setembro. de' ho

menagem ao Sesqulcentenarlo de nOS8a Independência, vi
brou com o espírito cívico de escolares e proreaaores. Mui
tas palmas partiram da assistência. aplaudindo o garbo dos
bombeiros, dos escoteiros, ex-eombatentea, dos escolares, do
Líons, dos lilu'bu desportivos, uo tiesi e da .bela "Miss Jara-

Ie
'

�� A curt 81ç aNo da s eman a' i� t��� ';:��c���r�e:�a���f:��ã��p��oaea����l!t�OJ:s ':i�:!
.

'(c � i un IDl a � ij l n�
'mtensamente o desenrolar da parada cívica. Ao longo da

. Ifl\ IDl�, Merechalnäo havia maís lugar para o espectador tardio. No

,

"

'UI � W.V.M' largo da Matriz, 8S e-cadanas estavam tomádas e o.palanqus

,

oficial, levantado defronte, abrigava aij autoridades que rea-

giam a cada desfllante, com generosas', palmas, sinal de
Semana da Pátria, comemorações do Sesqui agrado e de reconhecimento. 'fudo transcorri" segundo a

centenário. programacão anteriormente eleborade. Pára maior brühanus,

Alegria e congraçamento de todos os b,asi, mo, escoíaa, clubes, corporscões e demals Interessados ha-

CL Paulo Moretti leíros. \
' viam se reuoldo, para acertar 9Jl detalbes, sem 08 qQilis.

.

, , fatalmente, haveriam de surgir falhas que empenariam o des-

A quem se inquira qual o dinamismo que vivi- Nesta passagem, estiveram vlsttaudo-nos. Q� file. Constituiu-se a Comissão Organizadora. 'l'udoastava OK.

fica a vida leontsnca, qUClI e razão que derermina a DOSSOS amigp� - Rornualdo, Luiz Kian, Jairn, To Faltava, apenas o desfile, após muíto treino e preparatívos

vonrede de servtr, quel O epenägro que coroa nosso más, Odilon e .Fábio, provenfeutes <je �ãll Paulo, dependendo tão somente dotempo ameaçador. Deus. parecia

esforço, poderíamos responder senão p onrernente ao Durante sua permanência pur aqui, fl prov- i não desmentír da sua condíçäo. de brasileiro. Amanhecera o

dia eomneb.íaa e o rufarood tambores às 6 h )tas, fez com

menos-com -convrcção: ludo isso se deve à pureza e taram, o máximo, cuetlram um pe po super bacana que-toda a' população pulasse da cama, As calçadas das ruas

à tnregrldede que a própria Irloscfta leonísnce encerra a onda máxima e tornaram a pa-ur.
'

centrais tomavam um colorido diferente. 'rodos queiram ver

Pecelrando nos umbrais de dourrtne Ieonísuce, Aqui vai o n08SO abraço a toda "0111 turma o desfile que melhora de ano para ano. Já h..víam paasaco

encontraremos segurança para sermos Leões euênu- que D08 deixaram muitas TtlCCl'dações bacanas. defronte do palanque oficiai as multas escoras e corporações

h
,constantes do eonvite. Quase duas horas qe .destíle.

cos, com os 01 os votredos paJCI aquele que, além com seus ares de esperançosos, confíantes, decí
de ler sido eurênnco por excelência, confiou a MUS dídos e Independentes garantindo assim a fôrça Daqui para frente o desfile com seus)ntegranles teria

seguidores a larefa' de servírem

desinl,er�ssàdClmenle'l
de querer um Brasil ainda, maior" cheio de paz e que me,lhorar,

para agradar o povo já cansado de aplaudir.

abandonandc-se confledernente ao mandamento rneror amor
Ocmentava.ee no palanque o nasural atraso da ESC0t.A BA-

d L
'

. S!(lA "ABOON BATISTA", campeã de muitos desfile,. e s-

o eomsrno.
É

preaentadora de quadros de alto teor cívico. Tudo era es-

.

E quando o desempenho de nossas funções leo- gente, apesar do homem ter
_

eh ga.do a

I
peetatíva, -poís, a, continuidade do desfile provocaria novas

ntsuces ,eXige sacrifícios, requer dedicação, erneeçen lu», apesar de t?das �'i!8aS mocíhcações univer aclamações. Palmas e muitas palmas seriam batidas para 'o

do qu.çe Iransbordar em nossa alma o cálice da S81S, o homem ainda vive de amor. tradicional estabelecimento de ensino. Mas uma surpresa es-

d
•

b
- E é de tanto amar m qu D« ato t tava reservada para a Escola Básica Abdon Battsta. Ape.

amargura, provocao o quem se e a transfusão de
,

'

,

se a. ,e ,

. e o n e

'I nhados de surpresa, os escolares e protessores, toramobn-

um amargo, fel em
_

IlOSSOS c_?rãções, valorizamo nos a. Arlete estão querendo P'HtlCI par da CRrI'Oça da, gados a 'desfilar sem qualquer ac mpanhamento. �

pel'a nossa condiçêo de Leões, buscamos em Mel- VIda, com as rodas DOS dedos.

vín lones a' fonte inspiradora do nosso trabalho e
A marcha se fez em Silêncio, embora em ordem e ali

- ,." - Quem v!!i colher mais um rqlôlbo na horta nhamento exemplares. A princípio' pensou-se no palanque

n�� lardamos: a seDlir a suave conBolöç!,o, o dulç?r de SUI1 existên'cia, amanhã dia 17. é () Argua. ßmi oficial que seria uma homenagem póstuma a uma profe.so-
calldo da razao de ser de lermos Sido weis ao pro- ra recentemente falecida. Depois do destile, após haverem

ximo, de ,lermos, em sumCl, cumprido' nosso dever. g� queri,ln por tod()�, um aplicado jorn.tdista, e sido variados os alunos e professores BO longo do percurso,

As relãções que unem Melvin Jonl!s a nós são
ótImo professor .de liogu!ls. A voce Argus, o DOS pela SUB péssima impressão, pelo inesperad? da Involuntá

I � d
.

I
' so abraço e mUltas ftlliCldades ria apresentação, .oube-se nas rodinhas, a Indignação do�

os e o, eSI� correnle que. nos VIO�U a õ um Ideal, 'I professores' pelo acontecido. Alguém, dizia se. querendo pro-

lIem n?s manie· ar aos caprIchos espu"'OS do servl),s- Ai que transa ... -voces, viram a Salete Deste mover·se, nltm golpe de última hora. trocou o vexame do

mo, VrnculCldos,lIo Leonismo e desvlOculados do ser- fim
Abdon Batista pdo brilho egoístico de sua equipe. O povo,

vllismo, folheamos o' livro da vida !lwnf:;llca para
(1'1'1 �emaD!t que pa�s()u? agora, fica sabendo das mazelas que acontecem 1\ margem

di!
..

b Ir
.

.. Quem Dão viu h"n.? -. é i�lilo ai China, vu do desfile A filsta do Sesquicentenário foi uma manlfest"ção
e a ex rallmos pagInas e sSlma em que se pellen- Ces formam um ótimo casal. FElicidades... de conslêncla' ,coletiva e não um altar onde .ó tndlvlduallda-

te�am razõe� sobejas para' juslificar a nossa dedica de banquetel: a sua doentia vaidade d� aparecer. Povo e

çao ao serviço desinleressCldo, razão ·primeira do r.ps Arno '8 companhia Ltda, voces não perdem, autoridades ,!levem perdoar a Escola Baslca ,Abdon Balista

SO aposlolldo 't
.

d· I'
. pela Involunbria blta. No ano vindouro uma nova, escola

,
.

.
empo mesmo, aprontau o sempre aque BS Calpl ressurgirá Lastteada no passado glorioso. Com a experien-

- F;.'hos de uma grand" famíha, alilnos de umel rall, é de deixar a patota com rogo Da cuca. ela do pre�eóte. E com fé e esperaça no futuro.
'

exceJenre escola, membros de umCl excepcional enli Só voces- bem? Rosa da Esperança

dade, compClnheiros de um serviço desinleressado.
,-

manifestamos publicameille nossa afinidade 'fdol'ófica Muito especialmente quert'mo8 pllrabeniz'lr a
com o Ll'oDismo, aflOidade essa que nos senSibiliza Dossa coiega Rosa Lazzsrit; que foi uma das ,re

'

e IIOS idenlifica em lermos de dedicação sem inler cepcioDistas da VII FAMOSO, pl'estigiliDdo com E N L AC E -

ml/ências, de aulenlicidade sem simulações, de

dou-jSU!!
graça, beleza e simpatia a rir'ma Consul de

Itrlpação ��m .fanansmo. JoiDville A Voce Ross, muitas felicidlides. B Iank Neuman nASSim Idenllfrcodos, nosso obra prossegue, . _ .
.

-

mercê de um enlendlmenlo que nos aprOXlmil, frUIO É IS80 81, LUlZ Carlos, SI'U8 progr'a�I�has -,

de um eSlrmulo que proporcionil ambienle de trClba são blicaDas, 8'eompaD�ad(�s com IIquelas mUSlCliS Real'zCI se neslt! dClla o I hs,
na Igreja Evangél,lcalho, resulrado de um esforço que não é vão nem iso, da peslidll () que é mUIto lmportsDttl. enlace malrimoniill da jo- Lurer<tna de Jaragua do

lado, coroamenlo de uma empresa por cujos resulra Vá em frente ·'amigl)". vem Alzemira, filha dill.'la Sul, Ij?ndo cerno pódrlOhos

dos_Iodos DOS empenhamos, provando que da;,c:ledi- d. casal Arno (Iduna R<llh I por parle dil nOiva o sr.

caça0 II uma causa nobre resulram benefícios que
Alô .. , RllimuDdo do FUt;ca Azul, Blank cum o sr Dorival, Lalau Rath e Senhora e,

são a cl:lra e coroa dessa moeda \'alioM que Iradul.
Você Dem consegue ainda man,;b�ar o carro

f lho do casal Helmulh por parle' do nOIVO, o' sr.

O vCllor real do quanlo real:zamQs em lermos de quaDto menos o coração da meDina. (LUiSél Schmidl) Neumllnn. Viclor Jacobi e Senhora,

Leooismo ,

Aceite um con�êlbo dt! Ilmtgo .. :, Irad'c'onals fomilias- rCldi. Após a ce.remô(1iCl religio
rÕt; primeiro bigode nisso, tá Il'g'ol? cac.õs em !iHöj.fuá do Sul. sa, os convidados sei ão

0---------.--=-------.
'

b'd d dê

,,--:--------
--

-------'1 O João de Bem de Guaramirim, está curtin. O éÍlO c v,1 leve' como rec.e 1 0:5, nas. epen.!1

II "
do aqul'll& traDsa pa(Hlnhos, por parte ,da ciös fesltvas da Comp.a-

"I' Esç,rl"to'rl"o' Jurl'dl"c'O Cnnta"bl·' A" béns_Até que e�fim - .. resolveram engata,r ..• Para ;�Inv;�r�:� ���o p���:s�� �:��tee��I�;ja�:�r��,sJ��:-
_

U nOIvo o :-.r. João Balista be. Aos nubentes, pais e

" .(' " É hoje 8 pillvada do "Oapilé", acompanhada Prim � �enhora ' '(amih6fes, cumprimenlos

fi Max Roberto Bornholdt I' de um "drink" 'o que não poderia faltar, é lógic('. A cer'!mÔnia rl.'li{riol!a c'om votO'l!' de mUdelS leh

" I' Aí. que pan,ce, vai ser a,quele bSflltO, plJi .. realizar.�e á Irfl'i�, às 17.30 Cidades

L· H
.

d S
os "bi y,," e "girl�'� da "1"an8a" dirão "pre�eDte"

fi UIZ
.. enrlque a ilveira II e a turma tOGS "ferverá" no embalo queDte da --III. ADVOGADOS fi mU!li� l-::;::t� Ilerá à luz nl'grb? Repres'e'ntçaçã,O

'II, III, '"

" "

.

Elemen'to,. resl'dente em,; CURIl'I BA,
O irmão Diretor do Colégio �ão Luiz, dei,Xllu

II
os alunol,muito a vontade, parabenizltnl1ll-fts 11.. rpgistrado no COH.E do �R. 'd.s!'lPja re-

Ii
lTTl TIl\IflI lf'IIlflIMllNrlfll(Ç' I1T l. m>r � � II llsla em salll pelo mßgnlfico dedite aia 7 de "t'- presentar firmas desta CIdade, n,llquela

. JilLllJIIUI llJIIUI1VJi!'� \llr1Ul� � .B\�\llrBl� fi tembro. OAPITAL à base de comis!'ões. Favo�

'", Contador I'" dirigir-se ao Sr. A. J. da 8ilva.
Por hoje é só,., voltaremos Da semaoa que

" ' II vem, certo?
Oaixa Postsi, 1898 .

II
. CU.RITIBA - PARANÁ

fi Regístro de Firmas IPI � �

II Escritas Fiscais Imp. Renda li Dr. Francisco Antonio Piccione
II Contabilidade ICM II

II, Defesas' Fiscais INPS II
I II

FGTS II

II
II

U
Av. Mal. Deodoro, 210 II

•U •
II I
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leoni'smo em Term:os de Dedicação
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CirurgIa e ClhJlca de Adultos e Crianças
"

Partos - Doenças de SeDh'oras
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

ReBidênci�,; Dr, Nereu Ramos,

4_19__�ICO.lRUPÄ - I!!iAlSTA CA�AHl(lSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


