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Bem·v in d o, G overnad o r C o 10m b o S a IIes!
Honre nos sobremaneira

receber o Governador Co
lombo Machado ôelles,
que pela segunda vez vi.
sue oficialmente o nosso

municfpio. O primeiro
manderarlo ceterlnense Iaz
se acompanhar de SUd es

pôse e de comiliva oficial
e é parle final de longo
roteiro pelo norte-nordeste

barriga verde. Desde 22
do correnre, o Governe
,dor Colombo Selles encon
Ira se no interior do Esta.
do, inaugurando obres e

recebendo homenagens de
seus conterrâneos, Dia 22
esteve na cidade cererrnen

se de Metra, devendo a

viagem extender-se, hoje,
eré a cidade de Rio Ne
grinho, e, possivelmente
até São-'Bento 00 Sul, que
hoje completa 99 anos.

A chegada da comitiva

, governemenrel esié previs
Ia pare a manhã de ama

nhã, tendo a rnuníctpelí-
. dade elaborado o seguime
programa que, dependendo
do tnsistenre meu tempo,
poderá sofrer ligeiras mo

dificações: I J horas; recep
ção do Governador e Co
mitiva no Posto Texaco

Marcola, no cruzemenro

da SC-Õ6 com a Estrada

f,:r"flC'SCO de Paula, lege
depois do Vladuto sobre
a Rua Venâncio da Silva
Porto. com concentreção
de caravana de auromôvets

que formarão o cortejo ru

mo à' cidade. AI!!> 1 \l,DO hs.
'inauguração da Creche
"Consrâncte Piazera", na

Rua Exped. Gumercindo
da Silva, com o seguinre
desenrolar: hesrearnenro
das bandeiras Nacional, do
Estado e do Munlcípio,
pelo Exmo. Sr. Governe
dor Colombo ôellee, dr.

Palestra sobre a

Fundação de Jaraguá
Esté marcada pera oiros orgenerno <lil cidade,

dia 10 de ourubro de 1972 como o ACIJ o CDL.
uma tmporrante pal,�Slra, Sociedade Amlg( s de Ja
sobre a fundação dé' la 'raguá e Corpo de Bom

raguádo.sul Est81llapjleslraà belros. Uma· Comissão

cargo do jaraguaense Frei foi des;gnada 'pelo clube

Aurélio .slulzer, blualmen de ser�iço, para acerlar

Ie em Niterói. e deverá os delalhes da imporlanle
ser palrocinada pel� Ro palestra, que dará conhe

lary Club de Jaraguá do cimenlO à sociedade so

.sul' Dado o inreresse por bre os prlmordios de nos

parte das clalls,es repre sa cidade. O Rev Frei

senlalivas da c,dade, é Aurélio Slulzer já manlern

pensamenlo do Rolaly prunlo' O livro a ser edi

Club. realizar uma reun ão Illdo próx·marnE'nle. numa

fesliva conjunla co, ,1 01 conlrlbUlção
Valiosa para'

Lions Clube de Jara2'uá. a comemoração do nosso

parlicipando do evento ou cenlenl'irlo em 1976.

São ·Bento do Sul: 99 anos
São Beoto do Sul com em enf�itllf a cidade D3

pieta !lGj" o seu 99.0 aOl' fa o próximo eeDtenário.
de fuod"ção Situado t'm Os seul' ultimos prefeitus
clima i!Jvpjá vel. com jus tem trazido para Sã .. Bt'ß
ta ,rllzão ostenta o cog- to do Sul. um sem nú
nome de Suiç" Brll"i mero de beneficios, com
leira, quando não lhe o que a brava gente da

homeollgeiaID c<'m o c"g- serra, a cima deverá
nome de "Cidade Mú.i condigoame festejar 8

ca", pela incHo'lIção mu data magna de sua ci
�ical de seus ilustres

ri'l
dade Parabens ao Povo

lhos. Distaote a 50 km Je São Bento do Sul e

dtl Jaral;(uá do Sul, seus (tS cumpriment08 ao Pre
h"bitanttl8 esforçam-se feito Ornith Bollmann.

As 12,ÕO !hs. -- inaugure
cão da Rua 13. de acesso

à ponte "Abdon Balista",
com discurso do Vice-Pre
Ieuo de Jaraguã do Sul.
sr. Eugênio Vilar ôchmö-
ck-r, -As lõ hs. bCIllqU "1oferecido ao Governador
e Comutve, no Pavilhão
Artur Müller, no Parque
Agro.Pecuário ,"Minislro
João Cleophes".
Os oradores que deve

rão cumprir a sue missão.
certamente ressaltarão a

importância da presença
do Governador e Comur
va entre nos, desteeende
as óbres que estão sendo
desenvolvidas em nosso

municfpio, sinal evidente
de que a Ação Cerartneo
se de Desenvolvimento se

Alcides dg&$i1ll1ol! cl\-gulaf." .íez, soo li r, entr,,��" {era
MM" JUIZ de Dlreuo e guáenses que, assim, re

Hans Gerherd Mayer, Pre- cuperam reprdernenre o

feito Munícípel, respectiva- rernpo perdido. Governo.
mente; a saudação se da- empresértos P. O� escolares
ré delo dr. Mário Tavares estão setlslettos com o'

da Cunha Mello; desata Governador, que alimen
mente da fila stmbóhce. tem jusras esperanças de

pelo Governador do I::'Sla que Iodas as óbras si!i'am
do, bênção das tnsrelações em rirmo acelerado, pro
pelo Pe, Vigário da Daró- poretoneneo a o s jara.
quta e descerramenro de gueenses os meios de cf.9

placa alusiva, pela esposa laborar mais e mais no

do Governador, Sra. Day desenvolvrrnenro do Esta
si Werner ôelles. Vrstre do.' Bem vindo, Governa
às inslalações df Creche. dor!

Fundado em 1876
Emancipado em 1934

Depulado Federal Pedro Colin
na Ilalia

6." Congresso Brasileiro de
Assembléias Legislativas

Teve início a 20 do Com temes prmcpais
correnre em Roma, Ilália, da agenda dos d- bates.

a 60a. Conferência Inter- c on s I a m: ôuueçéo no

par i •.meruor, com a pj e- Ortente Médio, M.'lhorias

sençe de representenres das conrnções hurnenes.
de drve rs'oe pois.". OCd· l.ure conrre o abuso de
stäo em que são dehet- drogas, Doluicão. ôuue
dos p.obrernes comuns, çã" � l>erspecllvas dos

com a eprvsenreção d" P'o!?rc,mas de educação
leses e soluções po. par nos países em desenvol

Ie das delegllçÕ28 prtsfn v.menlo e Responsabili,
les, da de dos parlamenlares an·

O grupo de parlilmen. les Ileus eleilores.

Idres que repreSFnlor? o Ö imporlanre conclave,
Bras.lI. naquela conferen-, que wmeçou diél 20, de
Cla. la,se. enCODlra na ca· verá prolongar.se alê O

pltal "allélna, e s I a n d o final d�sle meso
conslllu'do dos senadores

' .

fdinlo Muller, TdrSO Du O depulado catarinense
Ira e Vlrg,lio Távora', e !=ledro (olln, seguiu para

dos d"DUlddos José Bon' � IléÍÍ'1l acompanhado de

flicio, FláVIO Marc Iro. Tao SUIl mulher e fllha. anün

cedo Ne,v..s. Padre Nobr •. clanda' que regressará a

E!elvlno L,o,.. Benlt) G"n loinv lIe no Início de ou·

çalws e pfdro Cohn. rubro.

Bodas de Ou.roDeputadO Estadual OctaCll!o P. tinmos

Por via terre�tre. viR A comotivR catarinPD

jnu (prç" feira últim» pp é c'ln-tltul IR dos-"e

para a cirlade de !t'orta guinleM pltrlflmentart'�:
Il'za, gstado rio ('eará, (I D�putaoo N ... I�on Pedrini

Deputado OctacUio Pe - Pre�ident" - DeputH
dro Rllmos, repre�entßn dOR: reJ.o Ramo!!' Pilho.
te do \lVale do ItRpocú Itlgyoiu Lunardi, Geotil
na AI'sembléia Legi"lati BI'lani, Z .ny Gonzaga.
va de Sllnta Catarina. H ...nrique ('ól'oova,Octa
Na capital cearense, cílio Peoro RaIDoc'. Wil

pllrticipllrá Cfll'l1f1 m�m In' Ortigllri, Carlos
IJro da comitiva de S8n: Bü�cble e Dejandir Dal
ta Catarina, no VI Con· p8"quRIi
gre�Ao Brssil .. iro de \s O rf'gre�"o do Oepu
sembléiss L�gi"tativas. tado OctacHio Pedro Ra

O dia 16 do corre.!!_II', consórcio. rÓ'D1a, ° Ironco

m 'fCOU a passr:rge;n das de grcnde família que �m

boda!! de ouro do eSlJmd- lar'aguá do :-'\ul e adjclcên
do e b�nqu'slo cil�dl Er C as .1esQnvolvem suas ali.

neslo (Ber lha HorsI) Less. v dedes O aconlecimenlO,

mann. O. dl81 nlo casal óÓ "gora Irdnsp,rou e a

que acabö de complelar com�morõção t"ve qlláler
os seus 50 anos de f.l,z (n"'mo, reunindo apenas os

famlhdres. "C o r r e Iodo

mo",. dar.se·á 11ia 30 dn Dovo", apre�enta ao casal

correntt', por via

Aerea'l
e demais fami(iarlt5. os

Augunm"", ao rf'pre8en seus, cumptlmenlos. com

t�nte j'HHguaens6 amplo volos de mUllos anus de

8ucesso. v,da. '
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o Doutor Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de

Dlretro da Comarca de Jarc1lguá do Sul, Eetado de Em Primeiro lugar, BOU Pacifista porque soo

ôenre Ostartne; Da forma da lei elc... . Cristão. Amol
FAZ SABER a Iodos qUIOIOI êste edltel, com Amo a eSl1écie de onde brotou meu corpo, co·

o prazo de dez (10) dtes, vlrem- ou dêle notícia live mo folha da Árvore da Vida. Amo a Natoreza I o

rem e inleressar possa, que no dia 26 do cerreute mês Unieerso, Meo Deus se chama Amor. Minha existên

às tO,DO horas, em freme ii poria principal do Ediff cia é desdqhramanto de meu Deos. O outro nome

cio do Forum, será efetuado o leilão dos bens pe de meu Deos é Harmonia. Como a Vida se mani

nhorados ao execuredo JOÃO VEGINI, na ação exe f6sta pelo eqoilíbrio biotõgíeo - somente sentínuo

cunva que lhe move-a firma AUTO RENOVADORA PdZ como sinônimo de Vida, entendo que Algo de

LTOA., e abaixo descrtmtnados. imponderhel deu me luz aos olhos, Mov'imenlo a

1.0) - UM aparelho de televisão, marca SEMP meu corpo e oompreensão a meu cérebro. Esie ser

de 25 polegadas, côr merron, avaliado em Cr$ 720.00. oculto que me anima e aquece não pode ser eon-

2°) - UMA geladeira, marca CONSUL, cem fundido com o atrito de meus desejos. Em miDI vi-

9 pés de altura, de côr, branca, avaliada em CrS 580.00 bra a Permanência pacificada de um Deus' e a bru

A venda em leilão será feita a quem melhor talidade externa oriunda do ínstiu;o.

'\
C::::>C::>c::>o""oC::>�C::::::> oferte fizer. Em virtude do que, com fundamento no Daí aoreditar que OI! animais não possam

�';=========================;II
arr. 15 e seus parágrafos, da Lei n." 5.474, de adotar um critério pacifista de vida. O Homem, no

- S O C I A IS' lR/07/1968, que dtspõe-sôbre as dupltcates.çfol expe entanto, para ser digno de sua espécie -. Dsfen

dido o presente edital, que será áfixado no local de derã es princípios d!l paz centra a brutahdade de

costume e publicado na imprensa local. Dado e pas seu instinto animal. A isto chama-se Evolução .

sedo nesta cidade de Ja�aguá do Sul, aos quatro Desde que a psicologia constatou, dentro do

dies do mês de setembro do ano de mil novecentos siste.wa biol6gico. uma vida que movimenta meus

e setenta e dois. braços e agita meu pensamento - minha atenção
Eu, (a) Amadeu Mehfud, escrivão o subscrevi, voltou-se para minha Alma. Não tendo msis o di

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito reito de esporear o corcel das paixões, se te.nho em

Confere com o original; dou fé. mim, permeando minhas células, 8 existência seu-

Jaraguö 00 Sul. 4 de setembro de 1972. '.r,,"f,.

si,el e eeitariosa que 8 pr õpria ciência no-lo revela.

O Escrtvão: Amadeu Mahfud O que se passa comigo é fenômeno -comum a

minha espécie. Constatado o que aiuto por todo ser

pensante - a Guerra, desde sua trama psicol6gica

A" mlonha ,fl"lha, com 14 "tá a explosão da maís infern-I bomba, não terã

anos mais razão de pXÍ@tir.
Creio na Paz como vínculo que prende o Ho

Eno Teodoro Wanke mem à sua Oousc.êuoia. Observo que �O% dos pro
blemas da Humanidade d'e Hoje são oriundos da

h-ra nça da germíuacão do iustinto animal no cora

ção de uma raça dotada de princípios supertorsa.
Quando A�tes, portanto, superarem 8S sombras an·

ligas, o Homem sentirá vergonha de de�lrulr a ter

ra e matar sua espécie C/ eio que esse dia cheg8rã�
Creio na Paz e na Humanidade.

Por isso 80U Pacif,sta.

- O Sr, Wplfgllog Wee·

ge, Conceilua;do Indus:
rriol nesta cidade; Ele, brasileiro, solteiro,

- (> sr. Alberto Tome- lavrador, natural de Ja. de Vicente Markiewicz

lio;
,

,

' raguá do 'uI, domicilia e. de Sophia Markiewicz.
,

- a sra. Carla Mey du e residente em Rio Edital n� 7.920 de 19/9/72
Meinerl, em Joinvrlle; da Luz, neste distrito, fi Hiltlrio Kreis e
- o sr. IIson Lemke, ,lho de Francisco Krue· Guiumar Terf'zillha;

em RIO da Luz, ger e dá Erna Klemam Franzeoer
- fi ara. Maria Dias Krueger,

Ãnrelo; ,
Ela, brasileira, solteira, Ele, brasilt!ira, solteiro

- o sr. L e o'P,oJ d o do lar, natural de Ja. industrial, natural de Ja

B o s h a m m e r; raguá do Sul, domicilia raguá do Sul, domicilia·

- a srla, Rosane Jallki' da e residente em Rio do e residente à rua

da, Luz II, neste distrito, José Teodoro Ribeiro,
filha de Leopoldo Bol ne�t8 cidade, filho dll Ru

- O Sr. Almiro Bruch, dUan Ie de Hilda Mathes dlllfo Kreis e de Cecilia

·,em Guaramirim; Bolduan.· Ehmke Kreis.

- ii sra. OdeIe, esposa Ela, brasileira, solteira,

do sr. Aroldo Schulz; .

Edital n. 7.919 de 19/9/72 auxili'lr de escritório,

- a sra. ESlércia Wolf Luiz Francisco Caprara e natural de Jllrllguá do

Kolling, em Join\'ille; Rosalia Markiewicz Sul, domiciliada e rtlsi

- a sra. Elfride, espo- EI b '1' l'
dente á rua Walter Mar

- e, rasl elro, 110 telro, qua.rdt, nesta cidade, fi
sa do sr Damásio Schmiil, operárl'o natural de Ja
f
.' lba de Afonso Franzener

nduslrial. raguá do Sul, domicilia I' Pd' F
do e� residente 'lm Santa

e Pau Ina e rI ranze-

Luzia, neste distrito, fi.
ner,

lho de Pedro Capraro e E para que chegue ao IlO

de Rosa Cam.pestrini Ca nhecimento de Iodos mandei

passar o presente edital que
praro. serA publicado pela imprensa
Ela, brasileira, solteira. e em cartório 08(\e será

industriaria, natural de afill.ado durante 15 d�as" Se

Massaranduba, neste es. alguém souber de algum im

tado, domiciliada e reai- &:�i�:���s acuse-o para os plna·se atingir·se a casa

dente em Ilba da Figuei AUREA MüLLER GRUBSA
d08 4 milhões até inicio

ra, neste distrito, liIha j:)f1cial ' de 1973".

fundação:'flrtur Muller - 1919

;.
Emprêsa Jornalistica

"Correio do Povo" Uda,
- 1972-
Diretor

Eugênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
Anual. C,S 15,00
Sem�stre CrS 8,00
Avulso • , . • Cr$ 0,80
Número atrasaclo Cri 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

.
Anirersários .

Fazem anos hoje
- O Sr. Ottomar Gaia,

em ltajaf;
-- a sra. Marlina Li

senberg;

Fazem anos amanhã
- O Sr. Ignácio Leut

prechr;
- o sr. Arlhur Erschrng;
- o Jovem Ntvaldo

Adalberto f'reiberger:
- a sra, Adeltue ôcheuer;
- a sra. Cecília, espo-

M do sr. Theobsldo Ha
gedorn;
- o sr. Olegário Slhin

gen, em Bart a do Rio
Cerro;

- a Jovem Deis� Maria,
filhll do sr. Anlonio e Ma
ria Mann Pereirtl;,
- a sra. Wallrudes Mei

Ike.

Dia 25

- A Sra. H.erminia, es
pOba do sr. Saotos To
mas!::lIi;
- o sr. Germano Horsl

Nelo;
- o sr. G e r h a r d

G r Ü t z m a c h e r;
1

- O sr. Ollomar Kreulz
feld;

,

'- a sra. Isolde da Cos
Ia Bl!hrens, em GU<lrami:
rim.

Dia 26
- O Sr. Walrer LaHin,

em' Relorcida,
- a sra. Otilia SchmiH

Ferreira, em Guarlln::irim;
•

- o sr. Illgomar Horn

burg, em Nereu Ramos.

·Dia 27

Dia 28

�

Dia 29
- A sra. Janele Tham·

sen, em Blumenau;
..:.. a sra. Vfd. Ana

Pieske;
- a ara. Letfcia, espn

sa do sr, Clemenle ,schia
chet;

- o sr. Henrique Ha
femano.

...._--------........_-----======.----------
-

-

II
II

E "t"" J "d" C t "b"1 III scn ono Ur! leo on a I II
II II

.,'11, Max Roberto BornholQ,t II,'Max Hiendlmllyer e

Ágata Eichenberge"r SI.
Ele, brasileiro, solteiro, Crepõs.culo,: na praia de Santos '1,1 Luiz Henrique da i velra II

torneiro, mecanico, lIatu' - A D/V O GADOS
ral de Jaraguá do Sul, Eno Teodoro Wanke II
domiciliado e residente O lúcido horizollte era�poema II
à rua JQinvilIil, nesta.' ci enquanto nos tigiamos qe amor, II
dade, filho d.t! Otto Hteo·

er;;t ..ndo nos jardins da praia, por II
�li�:Kt�aey!�. ADa Blanck� aquelas tardes de amplidão suprema... 1'1,1 ll1lJ))«J) IIJ)�MrrNG«J)§ V�IRGA§
Ela, brllsileira, soltE'ira, EXllutos da Dossa jornada, o simples tewa

I 'I ' ,Contagor .

balconista, ntlturlll de Ja- da nossa adoração era o sol-por ,

raguá do Sul, .domicilia Cabeça pm teu rl!g�ço de alhzpma; II
da' e residente à rua perdi-me em lirismo e esplendlll! I'Emilio Stein, nesta cida

'Ide, filha de Jean Bichen O oceano era vermelho, e as gaivotas

berger e de Lydia Ver pairavam, muito brancas e remotas... II
binen Eichenb"rher. Sumiam se contornus, sombras, tons ...

·

II
Subia a-trepadeira das estrelas .. II
E eis que a cidade, FÓ de invPja, ao vê las II
cribvtl uma avenida de neon!;! II

lI}) on II
1lJ)r2l§ fi Jl sem II Av. ·Mal. Deodoro, 2Hl
aJtllal�ff2l�eto§ y=========.==::_======.
RIO - "Ca60 sejam

mantidos os atu>ais indi

ces de alfabetização, até
o 'Ullal da' década de 70
não existirá mais anaUa

be tos no Brasil" afirmou

o Ministro da Educação,
Jarbas Passarinho, du

rante as comemorações
do st'guodo aniversário

doo.Movimento Brasileiro

de Alfabetização - MO !.... ..;..__.
---'

BRAt. E prosseguiu:
"O total de alunos alfa

betizados pelo MOBRAL,
até o final de 71, loi de
1 milhão 330 mil e nOIl

Edital de Leilão
Fr"ttf.ra•• Ornamellt.,.

Perquc seu Pacínsta
Luiz Goulart

Registro de Firmas·
Escritas Fiscais
Contabilidade
Defesas Fiscais

IPI
Imp. Renda
ICM

.

INPS
FGTS

u

MU.DAS

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, OonÍ
fefas, Palmeiras, ete., etc

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Registro Civil

Pintu'ras Jaraguã ·Ltda.

Aurea Mülle� Grobba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da {lomarcrf de JaraguA
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo OB
documeneos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

caBar-se
--------------------_

Edital D. 7.9:'6 de 14/9/72
Onorio Raux e

·Aoete Adam

(Antiga Oflc,ina Kohn)
..

Pinturas de Letras. Painéis.
Faixas e Placas

Mud(lu· Ola para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

------------------,-----�

Dr. Francisco Antonio Piccione
:MI::ED": c o - c.:mz.:M[. 1-%

(C.P.F.) N.o 004384379

Cirurgia e Clh_llca de Adultos e Crianças
.

Partos - Doençall de Senhoras

HOSP1TAL JESÚS DE NAZAR� - flORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

L.::::PÂ - SANTA CATA:KJllSA

Ele, braeih.lro. solteiro, -

mecanico, natural de Ja- Se podes namorar? Querida filha

raguá do Sul, domicilie- quem sou. para dizer? Quaodo o botão

do !3 residente em Estra aI' ro�a espia o mundo. ansícso, não

da Nova, neste distrito, o impedirl:li de abrir se em maravilhM!

filho de João Bati@ta
Raux e de Sofia Sche És juveotude, e seguirás a trilha

wisky Raux ao teu destino. E desabrocharão

Eilt, brasileira, solteira, teus diap, tua vida, dO clarão
'

industriaria natural de da aurora que boje inicialmente brilha .. "

Jaraguá d� Sul, domicÍ O ciclo. de lirismo se completa,
liada ''. residente "li: E� I e em ti :-evivo 8n�eioH de um poeta
Irada Nova, neste distri· que muito ardeu de amor e muito quis ...
to filha de Alfredo Adam ,

e de Eleonora Koch Adam. A divinhsndo as nuveis do teu sonho,
I " .'

.

querida filha em tUlÍs mãos deponho
Edital n. 7.917 dt' 15/9/72 o meu cônsentim'eoto·.'Sê l'êIlzr ',-."

Edital n. 7918 de 1919/72
Iovald� KrUt'ger e

Ivone Bfilduan

cursos i!liciados 110 1.0

quadramestre de 72, mais
700 mil. Entretanio� es

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina 'Edilal de Praça
Prefeitu'ra Municipal de Jaraguá' do Sul

. ,

O Doutor
-

Alcides doe S8Dtos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguli do Sul, Eslado de

SlIDIa Calarina, na forma da lei etc.

FAZ SABER a lodos os que o presente edital

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

dele cenhectmenro nverem e iDleressar POSS!!, que
hão de ser arremalado. por quem mets der e maior

lance oferecer em frente às parlas do Edificio do

Forum, acima' do preço da avaliaç&o, Iii dia 12 de Ou
labro próllma ,indouro. às 10 00 horas, os bens penhoraéos
a firma CONSTRUTORA HEWOKRA LTDA. (Mas
sa FaUda), Da eçäo Execuliva Fiscal D.' 5.789, que
lhe move a FAZENDA NACIONAL e eutos apensa

dos D .• fi 794. em que é exequeme a FAZENDA PU·
BUCA 00 �STADO, abaixo descrimiDados:

I •• ) - Um terreno, Dão edlftcado, silO, neste

municfpio à rua Francisco Fischer,. com a area de

2 133 m2' fazendo frente nil rua Francisco Fischer
c�m 30m', rrevessêc dos fundos com três linhas, me

dindo uma 21 m ourre 23 m, e outra 9 m, extreman

do de um lado �om terras de Renato Kai,er e Ver'

gilio Dicolli, com 77,20 m e .d� ou�ro lado com ler

ras de João Wiesl Junior e Jul'l!> Píezere com 54 m,

devidamente regislrado sob n." 32.697, às fls. 142 do

Livro 3·Q, avaliado em Cr$ 15000.00.
, , ,

� °
_ Um terreno, situado neste munícípto. stte

ii Av. Mal. Deodoro, da Fons ce, com a área de

2.167 m2, edificado com um prédio de altenarla, fazendo

frente nll Av. Mal, Deodoro da Fonseca, com 22 m.,

trevessão dos fundos com três linhas medindo, uma
21 m, ourre com 23 m, e outra com 9 m, extremen

do de um lado com lerras de Leopoldo Grubba, com
93 m. e de oUlro ladO com lerras de Orlando Bernar

dino' da Silva. com 25 m. 8 m, e com LIa Schnl:�der
com 9 m, e Vergilio Picolli corr. 35,80 m, deVIda·

menle .regislrado nu Carlório de Regislro de ImóveIS

de.slll Comarca, sob n.· 32697, fls. 142, LIvro 3-Q.,
ôVillt'ado em Cr$ 300000.00.

Assim serão os referidos ,bens arrematados por

qu;!m mais der e maior lance ofl'recer, IIcimô d.o pre

ço da avaliação, podendo dilos bens ser eX!lmrnados

por quem inleresse liver, no locai em que se acham

siluados. E, pa�a que chegue ao conhecimenlo d.o
público e inreressados, foi expedido o pres,ente ed,

lai, que será afixado no lo�al de coslbme, as porIas
do Forum oi; publicado no Jornal local, na form� da

Lei. Dado e passlIdo nesli! cidade de Jaragua do

Sul, aos qualro dias do mes d.e Setembro do IIno

de mil novecenlos e selenla e dOIS. Eu, Adolpha Mehfld,
Escrivão, o subscrevf, (a) Alcides dos Sanlos AgUIar,
JlIi:{ de eDi.reilQ. _ ... e _ . ,e' .

A presente cópia confere com o orlglDal; dOll fé.

Jllraguá do Sul, 04/Selembro/1972. ).
O ES'crivão, Adolpho Mallfud

II �
�======================�

EseritóJ:io ao lado da' Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

L E T nO 366 I Favq saber a todol 08 habitantes deste Mani'
.

- .

. '.
..' Q[pio qal a Gãm.ra Municipal aprOVOlJ I 8U lan-

Autorlz�. o Poder Exec�tJt� a Adquu:'lI' por oiono II esguinls lei:
Co�p� E�ulPamsDto Rodoeiärlo, blm como oon- Art. 1..) _.IFica o Ohefe do Exeoutivo Muni·
ratr flnsuolamento.

... eipal autorizado a receber por dOllção 18 lieguint,s
HANS, GERHARD MAYER, Prefeito MUI!lol rireas de terras necessãrías para a abertúra da rua

pal de JaraguA 80 Sul, Estado de Santa Oatartna, 13 Desta cidade:
DO uso de suas atribuições. I' 7600 metros quadrados de Waldemar Dou-

Faço saper a todos os habitantes dllste Muni brawa' .

eípio que a �âmaf� Municipal aprovou e ea san- � _ 2600 m'etros quadrados da Associação Atléti
cropo 8 seguinte 1"1:

,. . -ea Banco do Brasil;
Art. 1.0 _ l? .0 Poder Executl�·o MUDlClpal, 3 _ 800,QO metros quaurados de Joaquim W. Lüek;

outo.rlzado a adqulr:lr �or. compra, d�retamente do 4 _ 348,ÓO metros quadrados de Egon SaB88;
f�brlcant8 ou seu. disteíbuidor exe.luslVo, para ser 5 - 701,00 matros quadrados àe Vitor Hansen:
V1�01l �eBta �refeltura uma MotoDlvel8dora de fa- 6 _ 701.00 m�lros quadrados de Renato Piazere;

. bncação naeíenal, mar�a �uber Weroo modêlo 7 _ 1.079,70 metros quadrados da Max Wilhelm
10.- D. para pagamento a Vl8ta, conforme tomada a,A;
de preços em 08 de a.gosto de 1972 8 _ 251.75 metros quadrados de Oscar Har bs;

Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal, 9 - 948,00 metros quadrados de Alvino Kassuer;
também autorizado a obter o financiamento uecss- 10 - 2.040.00 metros quadrados ds Inolte Zllh;
aärto à referida compra à vista, nos termos do que 11 _ 64,50 metros quadrados de Alvino Hsdhch;
dispõe a Rdsplução n." 45. de' 30-1:1·66, do Banco 12 _ 6375 metros quadrados de H· lmuth Becker;
Central do' Brasil, Ítem IV, asslnendo, em conse 13 - 240,00 metros quadradoa de Walter Borte).

quência, contrato de abertura de crédito oom a An. 2°) _ Esta lei entrará 8!ll vigor na da

Companhia Oatar ineuse de OJ'édito Fiuauciameuto ta de sua publicação, revogadas as disposições em

e Invssumento, bem como dando em garanua do contrário.
referido financiamento, bem caracterizado no ar- Palácio da Prefeitura Mun.eipal de Jar!lguá
ti 11'0 L·, Bob forma de alienação fiducláda em ga- do Sul, 13 de s8t�mbro de 1972.
rlolulia, conforme estabelece o Decreto Lei n· 911 Hans Gerhard Mayer Prefeito, Municipal
de 1'.°-10 69. A presente lei foi publicado neste D,parta-

Paragrafo Único _ O financiaplento a que u_rento ele Expediente, Educação e ASbislência So

BA fl'fere o "caput" desta Loi compreenderá o pnn Clal, 80S 13 dlaB do mês de �fltembro, de 1972:
cipal no valo" de C $ 199606,10 (Oento e Noven João MathlAs Verbmenn, Direto.

ta e Nove MH, Seiscentos e Seie C uz�iros e Dpz
Oentavos), mais todos os ônus e encargo8 do finan
ciamento, rpp-espntando o ,lotai de Or $ 295740,51
(Duz"ntoB e Noventa e Oinco Mil, SetpC8lJtos e DiBPõe/sobre O pagamento em prestaçõjlS dos

/
QlIurenta Cruzeiros e Cinquent,8 e Um Oentav08). ::lébitoA fi,oais par!! com a F·· zAnda Municipal.
que será pqgo em 19 (dezenove) pagamentos, pre. HANS GERHARD MAYER, Prefeito Munioi

thções estas que serão represenhdas por Notas p,l de}araguá do Sul, E8tadO de Soota C�tariDa,

PromisBorias emitidaS a favor da Campanhia CHta- no UBO de sua8 atribuições.
rinense de Crédito Fin"nciamento e Investimentos. Faço saber a todos OB hRbitantes deste Muni-

pelo Poder Executivo Municipal. cípio que 8 Cãmara MuniCipal aprovou e eu san'

Art. 3 e _ Fira, ainda, o eodp.r Executivo Mu OIono a seguinte lei:

nicipal autorizado 8 dar em garantia do financia Art. 1,°) - Os débitos pata com 8 FazeDda

mento a que se refere o artigo 2.. Bt;Jpra sob a fOf- Municipal, relativo's a exercícios enteriores ao do

ma de-pimhor, parcelas ela quota do Impô,to -�ô requerimento, pogel'ão� ser pagos em prestaçõ"

bre Circulação de Mercadorias, aSBim como 8 C0l18 mensais, acreBcidos de encargos legais. desde que

tituir a Companhia Catarin8nse !ie Ci édito Finan autorizada o p!!rcelamento em despacho pXarado

ciamenlo e Iuvestimento�, procurador do Município, pelo Diretor do Dsosrtam€lnto da F"zenda.

I
-

Art 2.0} - O número de prestaçõtlS, cujo valor
com poderes irre.ogãveis para o fim especia de'

não será em qualquer ca80, inferior a 10% (dez
receber do órgão competente, as parcelas do Im-
pôsto sôbre Circul"ção dA Mercadorias, alé o li por cento) do salário mínimo, será fixado de a�or
mite dRB obrigações contraÍdaB nQ oontrato de fr do com o valor do débito, obedeelda a Begutnte

nanciBmento aBsinado com a Companhia Catarinen tabela:
Parco em até:

se de Orédito Finanoiamento e Investimentos D,énb,imto sderovalor até 5 (cinco) Sill.
Mi

.

o �gionais
- 8 prest m

§ 1° _ Se a quota d. putiéipação no JIJI' De maiB de 5 salários até 10 salál'ios 12 presto lli.
pôqto sôhre Oirculação de Mercadorias, a que se De mllis de 10 salários até 20 Balários 18 prelO!. m.
refera este artigo, tiver sua denominação modifica' De mais de 20 salários até 40 salários 24 prest m.
da ou for substituída por oulro IlIIpôsto Oll outra De mais de 40salári08até 100 I!alários 3Upre�t m.

fonte de arrecadação, tal nôvo impôsto ou nova
De mllis de 100 salários minimos 35 pre�t. m.

fonte de arrecadação subltitui' A, 8 garantia men- Art. 30) _ O !ltr�zo no pagamento de qual
c,onada

.

neste ,.rtigo, sem que vbnha a constituir
quer prestação acarretl1rá o vencimento automá.

novação do correOIA Bssinado, qU8' continuarA íote·
tico das demais.

IIro em tÔdll.B aB Buas clriuBulaB e coudições, alé Art 4.0) _ O pedido de parcelamento pod�,
seu total cllmprimento. rá ser feito de débito inscrito em dívida ou Já

§ 2.° - O município se obriga B fazer coosi- em via j_udicial, ficando Q deferimento, neste ca

vnar' n08 orçameotos, verbas necHssririas à liquida- 80 condicionado à comprovação do pagamento
ção dn obrigaçõeB e�tabplecidaB na preseote L�i pe'lo r�quereQte. das cu�taB, emolumentos e de

nos seguintes montantes, ftlsppctivamento!: 1973 mais enc!lrglJs !eg�is.. .

Cr$ 155652,90 (Cento e Oinquentl;l e Cinco l\Ill, Art. 5 c) _ O requerimento do devedor soIr
Seiscentos 'e Cinquenta II Dois Cruzeiros e Nov�n- citando o parcelam"nto do débito \'Blerá como

ta Centavos) e 197. Cr$ 140.087,61 (Cento e Qua- confisBão irretratável da divida. .

renta Mil, Oitenta e Sete Cruzeiros e SeS!!epla e �rt. 6·) - A presente lei, reYog,,�as as

Um Can'atOB). dis"osições fim contrário, entrará em vlgos Da
.

§ 3.' - O Prl'feito autorizará, irrevogável dat� de sua publicação e produzirá SeU8 efeitol

mente, o Banco do Estado de Santa Catarina S/A., pelo prazo de 90 (noventa) diaB.
ou outra qua.lquer fonte pagadorll da quota re fe Palacio da Préfeitura Municipal de Jaraguá
rida neste artigo, a contabilizar a débito da conta do Sul. 13 de setembro de 1972.
do Município, em que forem oreditada, III! parcl'las HanB Gerbard Mayer, Prefeito Municipal
da quota do In,pôsto sôbre Ci'calação de Merca(lo A presente lei foi 'publicada nel!�e DeI;larta·
rias a qae S8 refere o "caput" deBte artigo, as im- mento de Expediente, Educação e ASSIstênCia S.o

portância8 cOlrespondentes à liquidação daB obri cial 80B 13 dias do mês de setembro de 1972,

gaçõBs contraídf\s com o financiamento a que S8' João Mathia8 Verbinenn, Diretor
refere o artigo 2.0 supra.

Art. 4.· _ Revogadas as disposiçõell em con-

"'11====================="�:�;f�a�:�� Lei entrarA em vigor na data de 8ua

DR. FRIEOEL SCHACHT
Palácio da Prefeitara Municipal de Jaraguri

do Sul. 13 de a.tembro de 1972.
.

Hans Gerhard Moyer, Prefeito Municip,,!
'A presente lei foi J)lIblicada neste Departa

mento de Expediente, Educação e Assistência So

cial, aOB 13 diaS do mês de aetembro da 1972
João Mathiu Verbinenn, Diretor

L EI n.O 368

Edifal de Leilão
O Doutor' Alcid,es dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Clltarina. na forma da llli etc ..
.

FAZ SABER a todos 08 qUIl o presente edl'

tal de Illilão, com o prazo de. vinte dias virem ou

dele conhecimento tiverem e mteres8ar possa, q,ue
será arrematados por quem mais der e ��I�r
lance oferecer, em frente às portas �o E�d,clO

do Forum. no dia 17 de outubro p. VlOdouro, à&

1000 horas. 08 imóveis penh�rados a ßEINZ SELL,
na aç!o executiva proposta por ARTHUR BENZ,
e abaixo descriminados: .

a) _ UM TERRENO, situlldo no municípIO de

Corupá, desta Comarca, nB Estrada IZRbel. em for

mato triangular contendo a área de 900 m!!2,
EDIFICADO co� uma CASA DE ALVENARIA, com
!lS se g u i nt e s confrontações: fazendo frentt!

com u'ma linha curva, na Estrada IZlib,e!, coll}- 62

ms, extrema de um rado com terras da Escola

Estadual m ..dindo 61 mB., e de outro lado com

ditas de' Waldemar Werner, medindo 29 ms., de

vidame� registrado 80b n.O 37.204, a� fls. 110,
livro 3 S, em data de.2U/03/70, no CartórIo compe
tente deBta Comarca: .

Assim serão 08 referidos beq8 arrematados.

por quem mais der e maior lance ofereclI�. E pa
ra que chegae ao conhecimento de qu�m lOte res

!Jar possa, foi expedidp o presente edital. que se

rá afixado no local de cOBtume e publicado na

imprensa local. Dado e pas8aqo nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês de set�mbro
do 81:10 de mil noveoentos e setllnta e dOIB, Eu

(I) Imadeu Mlhfud, e8crivão, o subscrevi.. ..

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Ju�z. de Duelto

A presente cópia confere com o orJgmal; dou fé

Jaraguá di;> Sul, 13 de s�tembro ao 1972.
O Escrivio, Amadeu MahfudADVOGADO e AUDITOR

'''-
-

._ - -
- -

-

,
Dr. Reinoldo Uupapa

I_ -
I

LEI,n.o 367

Aatoriza o Chefe do Executivo Municipal a

receber por doação diversas lireas de terra sitas

neata cidadl'.· .

HANS' GERHARD MAYER, Prefeito MuniCl"

paI de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

no, U80 de Buas atribuições.

Civil, Comercilll, Criminal. Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa,

ção .m CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobrança8 para Blumenau, e

cidades circunvizinhas
Esoritóriol Avenida Mal: Deodoro, 406

(ao lado da Farmácia Avenida)
Residência: Aveoida Mal. Deodoro, 9Q.3

_ 1.0 andar _ apt.o 203

JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

II �DVOG&DO II
�
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HA aa fofocas, numa disputa. quem ser" que venceria,
o homem ou a mulher? Os homenl.falam que aa mulheres
slo fofoqueiras, mas desoonfiamos, que ele. as ultrapassa
ram-se, pois o S.III. P. ao encontrar um certo amigo, ficou
num papo, que até' esqueceu de que tinha um encontro com

sua menina; né R. III. C ... ?
"

Que o noeso amigo Venlltom, está dando uma de pa
querador com ci!rta menina daqui, é boato, mas -que esti
deixando alguém com' dor de cotovêlo, é fato. ,

E o ADilton cema Nívia? '<
,

Parece nos -que estAo curtindo. aquela transa, começa
ram na escadaria da igreja. '. mA•... será qúe vAo acabar
no altar da mesma?" ..

Coitado do meDlno ,da Sinca azul, placa' ,M. S ... ; de,u
uma de paquerar sabado de. madrugada em Silo Chico e não
se deu bem.,

Pelo .que notamos ii carro voltou todo amassado ... que
foi que houve heim ... Osní L.

Até que enfim Itosanà H. se entendeu com seu ines
quecível amor uN H" de Corupá. Fell.cidadel a voces.

EdtAo Riía"de Cáseia do J,J. e voce ,Josie P.H., volta
ram do passeio mas pelo que parece, deixaram-o coração
em S. MatbeuB, não? -

Que o nosso éompanheiro de trabalho está apaixonado
é fato mas que não pode se encontrar com ela todo fim de
sema�a é boato, né Jtime?, .. _

.

Vamoa lá. é isso aí, Rio do Sul nAo fic� no fim domundo

1l:I, Tôco (R.W.J.1,· que dõença é essa?
.

Esse motivo de querer férias de meninas até. o final
do ano, é alergia de mulheres?

Como é Vitórlo A. L., quando é que receberemoB a

a partícípaçao de que voee e a Tânia M. S. entrarão na

transa dás argolas?
Que o "Padre" de Itajal está rodando por aí é fato,

mas que está gamado por alguém, 'ac�amos que é boato.

E como-as burras nunca ae acabam, há sempre alguém
que corra atrás de quem já tem namorada. NAo é -D.B.D.B.B O.?

Qual a tua helm Leodo?
Vais casar logo, ou s6 quando a Annegrete cortar o

Jaraguá do Sul; SetErn, 'labelo?
bro de 1972.

ANO LIV JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) N.O %.702SABADO, 23 DB SETElIIBRO DE 1972

Colonos Catarinenses p/a'Amazônia
trabalham nas fábricas.
Parece que falta um me

Ihor estudo da matéria.

, A imprensa diária está da guerra do Paraguai tem pots, a rápida industrlali
irezende íarro notlctérto lido um papel destacado zação absorve o reetenie
sobre II próxima ida de no' cenário nacíonal, Bn- de seus habtrentea. Como
cclonos cerertnensee pira tendemos, conrudo, que a desaborio dessa polflica, o
a Amazônia. A inicitÍliva, orientação é injusta para pouco Interesse que os Esse estudo devia ser feito
10 que parece, pariiu do com Santa Cararina. Nos- homens públicos tem pelo sem demora e com pro
INCRA, que deseja Da so Estado já não tem 'a problema da divisão des fundidade. Devia o INCRA
área <!II Amazônia a con maior densidade demogré pequenas terras. O mini aprofundar se sobre o pro
tribuição do, braço catarl- fica, Afóra isso, áreas exls Iúndío, que ocorre nos Es blema do minifúndio. De
nense. Embora bem tuten- tem sofrendo do mals de lados de ôenra Catartne e vil! estudar 3_!1 problemas
eíeoedos. oa técnicos do I.senfreado problema de mí- Rio Grande do Sul, pare dos colonos que vivem

INCR.A, que vêm na ida mfúndlo. Os colonos que ce de- somenos ímporrân- há anos em
. condicões

dos cétennenses a certe- estão bem de vida, certa era para os homens do eutt-economtcês. Incentivar
sa de uma empresa bem mente não se deixam etralr INCRA. Mas é tão ou mais os subdesenvolvidos nas

sucedida, o fáto é que, pa pelas promessas de um Importente do que o lanfún zonas desenvolvidas, pera
ra os csterinenees, o as� contréro de compra e ven dia: O negócio, então, não "r o duz i r em condições
sunro deve ser de reflexão da de �O anos e' com é trensporrer paus, de are- compaliveis com as áreas
E' de 81�r18 .A seleção apro outras regalias, Os que ra 'do norte pd ra o sul ou que lhe são oferecídas pe
veue os' bons. Os outros. pão vão bem, errrscarn CI do sul para o norte A ra irebelher. ASSim. o IN
ficam:. 'Qu,em. ainda lern os pele para enírenrer um clí questão se equectonerte, CRA grangearia mérito
[cmets guardados em ce ma até agora desconheci- adorando medidas para em seu favor. Aliciando
sa;' deve notar que é re do até dos técnicos. Re- eprcveuer o homem do colonos pera servir em
cenre o noticiário dos paus sultern def duas 'maldades meio embíente. Não adian outras áreas é trocar seis
de arara descendo pare G que não deveriam ser per- Úl colon-zer d Amazônia, por meia dúzia. As pala
sul, em busca dê melhores perredes pelo INC RA. A

I
despovoando outras

áreaS'[
vres, por vezes parecem

oportunidades, Parece re primeira. a de fazer Mir princ-petrnente aquelas que duras. Mas elas precisam
petir-se, agora, o inverso. de seu Estedo. um grupo lern problemas de rninrIún- ser dilas. O minifúndio
Paus de- arara desenvolvidos tem.lter que não lern cer dio. Si rec.ocmermos em pode não ser o maior mal
partem do sul, tentando tese de seu sucesso lá na lermos do INCRA, dentro da Pálria. Mas é um mal
uma melhor vida ne. fala Amazônia. cujo' retorno, de alguns alIOS, vemos que poderá eterer grave
da caneã do norre Que- em caso de insuc�sso �ó ler que anunci,;If na Ama mente a Nação Brasileira.
r'em os integranles do Deus sabe como se dará zônlél -que prec'samos de
INCRA povoai' a Amazô A segunda, cremos a mais brdçoa parêl Irab<llhar no

nia com genIe que tem fi grave, é a de propiciar a sul. em 'San,la (:;aléHina,
brd. Isso, de cerla rórma saída de colonos numa onde faJram colonos para
nos envaidece. O barriga reg ão onde mais se ne 'produzir O allmenlo indls Ass. O in eg u e R o t i v

verde. desde os tempos ceS811ar desses homtns. penslÍvel aos homms que Lekcomhcs

As Pesquisas do Jaraguá S � o Bento do Sul
. Frei Aurélio_ ª'���:rói (RD São Benro do Sul 'calivanre

Ao-ndé o êlima 'é 'mui "sauddvel'
Orgulha-se de você ,caro, v.isilante.

,',
Depois fui ao arquivo Nacional.
Trinta anos se tinham passado' da minha Wi

meira visita para en'tão publicar as "Notas para
a História da Vila de Pati do Alferes", localidade
deveraneio, no Estado do Ri!), onde era vigário
Tambem pelo cent'lnario de sua bela matriz.

Entrei, me registrei.
Subi à Sala dt! Consultas. Fizera um histori

co. sôbre os dados qUIl me interessavam. A chefe
da Secção, extremamente tarimbada, gosava sua8

ferias regulamentares. Os que a substituiam não �80lucionando seul problemes em rllmos acelerados
entendiam, nem podiam me aju(lar. Urana·se com real razão de seus an1epassados;

Andei por minha cabeça e dando as e"pera- LUlarem e IUlarão Pena ser esra cidade, da serra, a

das e inesperadas cabeçadas. Em pesquisas o pioneira
acértado é fazer pessoalmente. Acabei criandu ai Homendgem do LlON� CLUBB DE CORUPÂ
gum desembaraço.

'

pelo 99.· Aniversário de FundaçDo.Unia vez a tarefa que me propuzera seria
descobrir ,o processo de naturalizfl."ão ti registro Corupá, 23 de Cs�tembro de 1971.

Y CL Piccione.do navio e entrada' no pais de Emilio Carlos Jour
dan. Requisitei-o!!' A primeira r<lsposta, negativo.
A segunda resposta, neg!ltivo_

Sentado a minha mesa filosofava' taciturna
mente 'que havia .de fazer para não perder total
mente a tarde e a viagem.

E filosofava.
Nisto ellcuto que uma consulente d. mesa

mais próxima falava, em voz que eu podia enten·
der, de assunto de cartório.

Olhei e descobri que manuseava grosso livro
de ellcritural.

Ai perguntei que fazia para encontrar o que
procurava. .

'

Respondeu-me: "fé em Deus!"
"Elsa, tni tenho muitol",
Andava conjeturando em quaill dos muitos

oficios do Rio poderia encontrar o que me interes-
lava descobrir.

.

A funcionária substituta perguntei S6 ali se en

contravam' os livros dos tabeliões. A resposta veio
desconcertante: "Os que foram recolhidos!"

EntAo, de acôrdo apontamentos meus requi
sitei o livro do tabelilo Cunba, maio de 1878, as-
sim na dúvida, arriscando na 1I0rte.

.

Consegui. Requeri copia xerografada. Depo,is
outras mais. Ao todo recolhi onze. Então, comecei
a compreendeor UI negócios, 88 cartas, e a situll

ção de Jourdan nas terrlls do Patrimonio Dotal
de Jaraguá.

Belezas narurais e um povo batalhador'
Enirenlou lUlas em lernpos idos,
LWaquelas epoc.:as põssad'ill' com !riS e amargor
Traçou seus planos e foram cumpridos,
Ousados mesmos, mas jdmais conleslados.

Deu"c dará sempre Homens ililluenles
Orcteiros 'capazes e mui abnegados.

Preleituro Municipal
. �e Jafuuuó �I SII

A v I S o
O Deparramento dI! Fazenda Municipal de

Jaraguá do Sul, faz I,mbrilr aos d·st.nIOS conrri
buinres que o prazo parll o pagõmeoto do se

gundo selT!estre' da Taxa de. Licença para ,renova
ção do alvará, se expirará oia 30 do correnre
mês.

JeragulÍ do Sul, 21 de selembro de 1972
, Brich Sprung, Direlor do Dep da Fazenda

Representação
Elemento . residente em CURITIBA,

registrado no CORE 'do PR. deseja. re
presentar firmas desta cidade ,naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
Oaixa Postal, 1898

OUR:::TIBA - PARANÁ

Quando voltou da8 leri8s a atenciosa e soli --.....--;....---------------'

cita cbefe da secção Da. Maria Luizll Fernandes
vro do indic;;, vai-se ao Livro da Distribuição (da-dt" Oarvalho deu me o exato roteiro para delco fi' ) t d b

brir 88 escrituras "que foram rellolhidas". I quels época eram oito os o CI9S, a esco re-se

o tabelião, que a lavrou. Eatão requer se e paga·
A receita é e!iciente. Ie o xerox ..•

Tudo se compensa.
A satisfação da 8escobert� paga tudo.

Primeiro vai se ao Livro dos Anos; pelo LI
vro dos Anos, vai-se ao Livro do Indice; pelo LI

Voces ii viram a transa da "NHANH'\"?
Mudóu de roupa. jogou a velba. fora, e passou para

uma super moderna. Rep�rem se nllo temoe razlln. pols ela

desfila de vez em quando por ai, ji paquerou inclusive em

Joinville.
.

O Jaime lIlafra, da Coteso de Itajal, deixou alguém a

sua espera. É isso Iii Nair, de longe também se am",.

Voces já tem ,algum compromisso? Temos aqui algu�
mas Id�las.

'

,

I di h' ,

Nada melhor do que um CHOPP bem be a n o,

curtido cóm um.F_om Jeg�l e bem aC0!Dpanhado, � lógico.
Âonde? Eiií 'Timbó. Quando? HOle. Vamos I., que o ne-

gócio vai, 8er sen8aciona�. '.� ,

Hoje às %0,00 h. e amanhll às'14;OO b., assista no Cin�
Jaragaá, com censura livre, o fUme "A Lontra Travessa

estrelando Mm Bloll Travers e Virginia Menckenna. E para
os maiores de 18 anos, "S J6,30 hrl. e às 20,15 brl. 'Zappe
lin" com os astros do cinema: Michael York e Elke Sommer

em technicolor

AtençAo Gremlstas! Dia 30, no r. A. Bapendl. o espe

rado banquetb de pessoa� da nova diretoria, às 19,30 h. Us

ta de ade.Ao com os membros da nova diretoria.

Prestigie as atividades gremlstas. Às 22 UO h" aquele
balle com "Musical Band" no Saillo Cristo Rei. Voce acom

panhado ou à procura de alguém, fará o sucesso esperado.
Até, quando todos juntos estaremos, curtindo aquela �olte
quente.

Na Soc, R. D. Alvorada, com a Bandinha' Aurora, os
contadorandos do /'Colégio SAo Luis estarllo promovendo
mais um sensacional balle, em prol dá sua formatu�a Ola 30,

às 22,00 h. '

Para quem aprecia o BaUe do C H O PP, a Soco Eap. e

Recr. Hansa _ Humboldt. convida a todoB para o 6.0 BAILE

DO CHOPP à realiZar·se dia 3D, às zt,oo h. cem a ßandinlia

TURECK.

Por hoje é só, voltaremos na próxima aemana, com

mala algumas novidades, at6.-16 e aquele ahraço.

Anuncie neste semanário, seu
I

anúncio causará boa impressão

Os dez mais do IeM: Julho

I
o Diário OfiCiai do Esrado, de San ra Catarina,

edição de 11 do corrente, ,p�bliCOU como o faz men

salmente, o quadro da poslçao de tod_os os municipiOs

I cararinenses na Arre�adação da Imposto sobre Cir

culação de Mercadonas - ICM - no caso, referente

o mes de julho de 1972. Bis a relação dos 10 mu"í·

cfpios de maior arrecadação do ICM e seus respec

rivos valores, no cirado mes:

1 - JoinviJle
2 - Blumenau
3 - Lages
4 - Florianópolis
5 - Itajai
6 - Concórdia
7 - Criciúma
8 - Jaragúá do Sul

, 80ó3 193,65
Ó.799..ii48,�8
5764.326,26
2.294 270,67
1.189531;75
1.148 358.59
1,071.816,54
1.043.44�
1,036516,85
945011,589 - Chapecó

10 - Siío Bento do Sul
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