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Prooura-se -um prefeito O fato não tem prece-
para São Bento do Sapu dentea na História do
caí. município pauliata de município, fundado em

9379 habitantes, sncra' 1819 e emanoipado pali
tado na Serra da MariU- tioamente em 1858. Tudo
queira. à ma· r g e m da oomeçou quando Luizi·
estrada que dem an d a

I
Mazzei, presidente da

Ca'mp08 do Jordão e di.- Arena local - o MDB
tante 133 km desta Capi- nunca conseguiu orgsni-

��������������������==�,��������������������� �L Ninguém aliquerser za�8e em São Bento do

S- d- t d J 1-' t s tem nova dl-retorl-a candidato e o unico par Sapucai - marcou a

In Ica o os orna IS a tido estruturado no mu· congenção do p a r t i d o

Deu se a posse da no- profissionais de,. impren., Itaeli Pereira
da Silva e Sardá, com���tivos e nicípio, a A r e n a, não para 19r de agosto último.

Va diretoria do Sindicato sa de Santa Catarina, são suplente Hugo Silveira Nilson Tomé e Cyro Bar conseguiu encontrar quem
.

d J r t p r L O' Ih r I I Sã só! dispuz('sse a disputar, Para os que por est81
�s

_

orna IS as ro I� OB seguintes: - Preso An- opes. conse o Isca reto, como sup entes. o
em 15 de novembro deste bandss ainda queiram ser

IIOOII.IS. de Santa Catarl-
tonio Kowalski Sobrinho; compõe-slt de Romeu delegado eletivos, Anto· 800, os 'Ot08 dos três candidatos, as 98ga! emba, eleita a 22 de agosto . I V'

-

D-' M
.

K I k' '" b
Último. Os dirigentes do Isecretárlo

- José Car os José leua, �VIDO a

I
DIa owa s I "o r. e mil e 1 e i t o r e s de São São Bento do. Sapucaí

Órgão que congrega os Soares; tesoureiro - riot e Laudellno José Cyro Barreto. Bento do Supucai. estão abertas.

Visita G o,ve r n a m e n t a I
atendendo �s necessidades

\

do
homem cetarlnense das fábricas
e dos campos e a preocupação
permanente em r e s o I ver es

problemas da criança, situam
eete governo entre os melhores
de Santa Catarina em todos os

tem pos. .Governe Ernpreze,
como definiu V. Excla. com
rilrll felicidade, eetá transfor
mando a fisionomia do nosso

Estado.
Revela se af o político na

alta expressão do termo já que
políticà é ii Arte ou ii Ciência
de governar o� povos. o

Os cerannenses esräe sa

lisfeitos por certo com o atual
governo que não use de pro

"Delegaram-me, as abnega. cessas dlscrlrmnatórloe em fll'
das senhoras que d i r i gem.1 vor desta ou dsquela unidade.

, A.ção· -S.ocial d� T Ja.!JIlluéj;.< b.I1ßu�"" '- �_CQI!J.�>q911:· a,_d111iração. pre·
como o seu 'infatigavel coorde- senclemos '

o des v ê l o de V.
nador, poderes pare dizer-lhe, Excia. ao prestigiar a nobtlüenre
Sr .. Governador, da alegria e Campanha de Proteção ao Me-
reconhecimento de que estão nor trabalhador, íníclatlva ii

possuidos, em razão da presença. reellzeção da Exma. Sra. Deyse
de V.a Excla , acompanhado da Werner ôelles.
Exme. Senhora Dayse Werner Com idênlicas finalidades
Salles e alnda das mals desta a Créche que V, Excre, vái
cedes personalldadee do Go inaugurar dentro 'em pouco, na

verno do Estado que, aqui .se presença de seu eficienle e di
encontram para assislirem ao nâm'ico secretariado, foi cons-

ato inaugul'al da Cr�che Cons- Iruída pela Ação 5 o c i a I de
tancia Piazera, estabelecimento Jaraguá, entidade reconhecida
destinado à prottção da infância de utilidade pública pelos go-
de nossa terra. veroos do Estado e do Muni-

Na verdade a circunstância' cfplo.
de tsr V. Excia. pronlamenle Com recursos provenientes
acedido ao

.

c o n v i t e que lhe da conlribuição _espontânea de
formulömos para presidir �sta quase toda a. população, vem ela

solenidade, salientando qUI esta seodo mantidlil, com sa.criffcios
é umll cidade que lhe inspira e dificuldades com a ajuda de

grande simpatia, nos enche de todos-
justo contenlamenlo. Cumpre assinlliar nesla ho

O falo de V_ Excia. presti- ra a colaboração da Prefeilura

giar iniciativas desla natureza Municipal - Governo·. Hlins ,

bem demonstra o alto espírito Gerhard Mayer. o qual Jamais

público e os sentimentos de deixou de atender élS soli ci la-
humanismo que inspiram todas çóes da Ação Social, as enfi-

as suas Il\<óes. dades para<.statais Legião Bra-
Esta é uma realização que, sileira de Assistencia, q,-,e tem

bem merece ser inaugurlldll por em Santa Call1rinll na sua di-

V_ Excia. - um governador reção o Dr. Murillo Pacheco da

eminentemente técnico, - mas ,Malta. eminente médico plllr(cio
que não esqueceu em momento a quem devemos a criação e

;Igum ser a mela mais impor- instalação da Unidade de Pro-

IlInte dos governos a valorizaçãG leção Pré· E.sc�lar, já func!�nan·
do homem. - O próprio Pre· do nesle edlffclO, que sera lDau-

sidente da República, S. Excia. gurada também nesla oportuni
o Sr. General Emflio Garrllstazu dade, e ainda a Campanha Na·

Médici em
.

recenle pronuncia- cional de Merenda Escolar sob
mente reafirmou a "lese de que a competente direção do Dr.

o homem é ameta básica &'1 seus . José AlberIo Livramenlo Abreu,
esforços e de Ioda a sua Ilção a quem devemos através de

administrativà". V. Excia. sin- '. convêniOS e fororcimento de
toniza desta f o r m a -com o alimentos.

pensa:nen'to do chefe doi Nação. O nome d� Créch� -- Sr.

Os cuidados o carinho e Governlldor, fOI escolhido para
o entusiasmo �om que vem reverenciar a memória de ilus-

A visita goveroamenlal ao

nosso município foi muito pre
judicada pelo Intenso máu rempo.
O Governador Colombo Sallel,
sua esposa e comtnve, apenas

'

pertíctperem da inauiurllção da
\ C r e c h e Constâncla Píezere,
limitando ee a uma rápidll visita
ao acesso da Rua lã e o prédio
em eoesrrueão dll EscOIII Básicll
que deverá receber o nome de
Dayse Werner ôalles, à Rua
lotnville.

Por oceelão di! inauguração
da Creche, o dr. Mário Tavares
da Cunha Mello usou da pala
vra, prcnunctendo o seguinte
discurso:

e Inauguração'
-Ire dama que nesta terra não
somente fez o bem, como dei
'xou marcante exemplo:de altruia·
mo e filanlropia _. Oonsrencta
Piazera, esposa de nm dos pio
neiros do lIIesenvolvimenlO de
Jarélguá.

SUII prole se espalha por
esses bras!s afóra, honrendo
lhe a lembrança e II rradtcão.

São seus deecendentes di
retos, enire outros nomes hon
rados. as Exmas. ôras. Cer
mem ßreuheuet, stuel presiden·
re da Ação Social e Lollre
ôreln, esta doadora do terreno
em que está erguida a Créche,

ôanheras e senhores, este
é um grande dia de ,FeSIllS pa
ra todos nõaeepectelmente par.
q_ue CQJl.s��lamos. que �Ate ".f2-().v,,-o
que traballl'a trazendo grande
contribuição pere o desenvol
vimento do Estado, não se

preocupe somente com a mela

progresso econômico, fonte de
riquezas, mas éI seu lado lam
bem sen ie necessidade de eren

der a mela homem, através ii

proteção da infancia em Iodas
IIS SUllS fases.

.

Com Il plenIl convicção de
que nesla horll praticamos um

alo de justiç. denominando
.conslilncia Piazera à Créche, e
cumprindo um dever social, pe
dimos a ExÍl1I1. Sra. Day.se
Werner Salles que tenha ii gen
Iilezil de descobrir a placa co

memorativa do acontecimento
� a V. Excia. Sr. Governador
Colombo Machado Salles que
se digne declarar inaugurada a

Créche. e a Unidade de Prote
leção Pré-Escolar."

A seguir teve lugir um

banquele no Pavilhão Arlur
Müller, no Parque Agro Pecuá
rio "Ministro João Cleophas",
ocasião em que fizeram se ou

vir o Rev. Pe. Elemar Scheid,
Vigário da Paróquia, em nome

da Ação Social. o dr. Jadel da
�ilVil, 00_ Promotor Público,
o Prof. Eugênio SIrebe, Presi
dente da Câmarll Municipal,
o sr. Hans Gerhard Mllyer, Pre

��fo�::i���h:d� ���:��,at��r
do o primeiro mandalário feito
imporlanle pronuncillmento. con
c.luindo com II expressão: Nur
weiter. ã60 pessoas fizeram-ae
preseales ao dgape, apesar da
inlensll chuva que desabou .ô
bre Jaraguá do Sul, durante
todo o dill.

Justiça Eleitoral numara caR�i�atDs
O Juiz Eleitoral da

17a. Zona - Jaraguá do
Sul, procedeu ao sorteio
des candidatos que con
correria à prefeito, 1'ice
e vereança, no pleito de

115
de Novembro de 1972.

Os candidatos à prefeito
(o vice não constará da
cédula única) estarão na

I seguinte ordem: 1 - Eu-
gênio Strebe; 2 - Oeta
viano Ti8si; 3 - Rudi
Franke e " - Amtdes
Martins. Os candidatos

para ver e a d o r, pela
ARENA, receberam os

segulntes números: :!!101
- Affonso Franzner; 2102
- Albino Wehrmeiater;
2103 - Eugênio Gsacho;
2104 - Haroldo Ristow;
2105 - José C. Neves;
2106 - Fidelis C. Hrus
chka; 2107 - Waldemar
Rocha; 2108 - Be)armi
no Garcia; 2109 - Mario
Marinho Rubini; 2110 -

José A. Klitzke e 2111
- Heinz Bartel.

ABDON BATISTA ASSINALA
SEMANA DA COMUNIDADE
A Escola'Básica Abdon palavra o Represeutan

Batista, tradicional 8sta te da Merenda Escolar,
belecimento de ensino sr. Walmiré e o nosso

,-étÍ! n08s,,- .. ,c�d.ade,. sssí-. diretor, na. qlllllill�!le d.
nalou com brilho a Se- Vice Prefeito, represen
mana da Comunidade e tando o sr. Prefeito Mu·
da Merenda Escolar, ins' níeípal. Entre outras im
títuída pela Campanha portantes figuras a80ta
Nacional . de Educação mall o dr. Alcides dOI
Alimentar (CNAE). All Santos Aguiar, Juiz: de
mala gradaa autoeídades Direito da Comaraa, o dr.
locais foram convidadas Jadel da Silva, Promotor
para um coquetel,

.

que Público da Comarca, o

se verificou às 10 Ii. do Pr Q f. Eugênio Strebe,
ooa 23 do corrente, nas Presidente da CAmara

dliPendência8.
da e8cola, 1 M.unieipal 8 o Coorde.na

com a presença. de todo dor local de Educf1,ção,
o c o r p o docente_ Na Prol. Aristide8 Gonçal
oportunidade usaram' da v.s.

Guarda Mirim: 5 aoos
A Guarda Mirim de

Ja-,
munidade. O primeiro

raguá do Sul, completou presidente da entidade
no último dia 27 de se- foi o sr. Arlindo Salai,
tembro, o seu 5.� ano de seguido o rotllriano Mar
existência. Iniciativa e lo de Souza. O atual
criação do Rotary Club presidente é o sr_ Alfre
de Jaraguá do Sul, a do Guenther, !l quem
corporação de jovens cumprimentamos, soli-
vem prestando relevante citando extende.. aos

serviços à comunidade, joven8 guardas mUlDS
encaminhando os através as relicitações pela pas
ocupação útil a um lu- 8a gem do primeiro lustro.
gar de .estaque na co-

So IClDltO lDl21ij :aUnratlDl]OlUl
CatlDl�ll�àlto at lllre�ento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURA:

��; Política para a União Os Azares das Pesqutsas"CORHflO DO POUO"
Frutf/er•• e O".ament." A Politica. no 'BrasU, desde o advento da RepúbHca,

deevírtuou-se. Deaclasstãeou-ee. Degenerou-se, E se populari
zou, num povo tptall!lente despolitizado, como pol1tlcalha. "A pesquisa toda ela é posítlvs. Enoontrou,
Po11t1cagem. Politiquice. Dislo já reclamava Ruy Barboaa. tudo bem, não encontrou aioda positiva. No sentidoA "politloa" brasUelra emanou tals, adorei de Imuplll·
cíes (também civlvaa) que dela se al.stlram, para nlo se de que ali não se precisa pesquísar maís, Cobrem
contaminarem, os I1'0mens de valor, capazes, politicÓI.de ver- se os flancos.
dade. Desse tlpo enärquíeo, corrupto e corruptor. de políca- -

,talha sórdida, nos salvou, ao Brasß, a IIrmeza deciSiva, revoo Há os azares.

luclonArIs, de fl4. Praza.aos céus! De Jourdan. por exemplo, não encontraodo
PEÇAM OATÁLOGO Não tivemos uma Revolução. Temos a Bevoluçâo. Po. nem-o processo da naturalização. oem o registro'

ILUSTRADO Iitlca. Soclat EconÔmica. Educacional. 'recnlca e cientifica. do navío que o trouxera ao Brasil, fui' à Curia
Isso começou, brasileiros, em 11164. Faz 8 anoe, apena•. Mas, Metropolitaoa, ver o prucesso de casamento.

ENDERtÇO: Leopoldo Seidel pelo jeito, ainda persistem oe que acham, em reaovados ns, A clallsificação estava por se fazer. lJeveria
,

'

Caixa. Po.tll, 19 �::::. ���:::,:si��e e�:�;�:c��;0:"tes-1984, tem vez nova- pa8sãr para_uma sala da Cripta da Oatedral NoYa.
Rua " n.· 130 - Fone: 2023 - CORUPÁ _

A 1ß0sofia de restauração politica não se laz, às vivên- Passado um ano lá bati.
'

Jar.guã do Sul· S. Catariaa clas nacionais, em somente 8 anos. Necesllta de uma gera-
..... • ---:: C::::::OC::::>C:::><...C::::::OC::>C:> ção, Uina geraçao educada e Instrutda dentro da realidade Morreu o cardeal D. Jaime Gemara, mudaram-
;=========================n nàcloual; dentro do reãllsmo de seus Estado., de seus Muni· se os planos, Ineluaíve os de futur,a classificação.

S O C I A I S
.

II eipío•. Dentro de suas Comunidades que, na cúpula, congre- Por amor aos trabalhos de eolouízaeão fui à'.-
.

- ,çados, constituem a valorosa e vltaUzada comunidade brasl· Y

=========
"', leira. Seja catarlnenae. seja paraÍlaense; seja mineira ou per- Joinville. O arquivo do Forum fora totalmente

Dia ß "nambucana. incioerado, por ordem do meritíssimo sr. juiz de
• � o Estado de Santa Catarina, tem, como outroa estados direito... Na Bibliotéca Pública Municipal Rolf
_ A Sra Paulioa es- também o têm, um Delegado. Delegado .0 Presidente da Colio, de Joioville, fui mais fElliz. Quando não o

Fasem anos hoje posa
-

do- ··sr. - - AffÕõso 'República. Em Santa catarlnoa êsse Delegado se chama Co· ti:vesse sido só encontrar o. paciente ,e solicito
'"

lombo Machado Ballee. O eng. Combo Sallos é o Governador, -diretor sr Beroardo Schneíder compensaría a

A S Híld
r raozner; de Santa Catarina. . ." '

-:- ra.. I a, ISpO- _ o sr. Vigando MIllier, E, para os que acham que os tempos saudosistas de viagem.
lia. do. sr, SIlvestre Sto

em Jaraguá 84' antea·64 voltaram para se reiniciar politicalha, se enganaram. Fui à Ftoríanõpolts: O arquivá da Assembléia
wlDskr' .

' Disse o abertamente, o sr. Governador, o Delegado do Pre- " . .' . .

_ o' sr Arnaldo Lau.
"�a lira. Gilda, espo- aldente Médici: o BrasU, Santa Catarina, nlo tem condíçõee Legtslatíva se Ineenäiara. NelJl CInza, se quiseese

rentlno d� Poosta em S
iea do sr. AlfonRo Wag para começar uma lestinha de pol1tical!la para o dia 16 de para recordação, recolheria.

•

:.J, •

oer, em Jacú-As!lú novembro. A nó., catarlnenles, nos cabe recuperar, em ein· ... .

FranCISCO do Sul; .

.

co anos o que o ParaDl� • o Rio Grand. do Sui fizeram em O arqUIVO públIco, a dizer dos pesqUisadores
'- o IIr. Onório O1&TO Dia 5 25 anos: E os munlcíploa catarlnenses... locais de meter dó. (Escrevi aó Goveroador eooa-

Bortolioi; _' O S S'l'o Engel Jaragllá do Sul não deve nem poöe "brlnoar de poli- rect-.odo a obra utilíssima dum bem orgaoizado
.
_ a Ira. Vva. Otília r. I.VI

e'
tica". Como antigamente. Para usulruto e gaudlo de mela arquivo público. 0 secretário admioistrativo sr.

Gosch: em Joinville. Imano, oesta cidad
.' duzla de ladinos. (Alguns salafrlos, de permeio). Jaragui do Lapagesse respondeu me rt'speitosameote: que sim,

, .j a sra. E:vaUna Sul necessita hoje, c�mo todal as comunidades, de unllo.
que 8e coostruia edificio proprio e que em proxi.

]j!, sem a os 'h
- 'ISchwartz, em RIO da ,Sem dó nem piedade. , .'"

'

.

a n aman a'
" Luz Vitória' I

unlãol Unllo que o Brasll exige. União como �eB,1I0 do Go- �as vI,agens de pesquisas o encontrarIa em cuo·

_ O Sr. Adolar DanI'el .

.. s
'

Ai to'n LUI'z vêrno Federal a todolos Estadol. 'A tOdOl08 Munlciplo. dlções de lIe trabalhar!) ,

""':" r. r Sem excepçlo. Unllo em termo do desenvelvimento naclo· . ,

V.rbinan; , Schlochet; nal que, Bob a firmeza e a guarda de nossas Forças Arma. ,Vóltei a A,raquari: o livro do Cartório de
_ o Ir. Amauri da - o menioo ,Jeferson das, Ie reaHza. 1896 e 1897, que me interessava sumira. No arquivo

Cuoha Jacobi: Luiz, filho do caIaI Luiz É precRo lembrar as palavras do Governador Colom. muoicipal 8S condições de pesquisa eram precarial.
:e Neila Beleti. bo SaIles, domingo último, lá no "Joio Cleóphas". Plllavras , Em Jaraguá procurei o Livro n.· 1 do CartóriQ,
D' 6

que nlo IÓ jaraguaense ouviu._Mas palavras que todo. os importaote para a II fa8e da história da cidade,
,a

'

munlcipes catarlnenles já ouviram. E meditaram. Unllio! sumira tambem.
O j F.ideliB Pon JaraguA do Sui tem pretençio. No plural. jretensli'el.

OT!!m Em' todos os .entidol. Pretensões sérias, iI)tocâvels. Porque .Fui ao Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
ticeUi. Implicam ou no delenvolvlmento ou no atrazo jaraguaense. l' D J d d bit t d

E essas pretensões, justa!. firmos, decididas, se realizarão
eIro. e our an '!Ia a, a 80 u amen e na a.

melhor quando em sintonia com o govêrno do Estado que é Mn acontecem coisas!

C.".H de E.lICIIia Inerente ao governo lederal. Numa só estrutura. Harmonlo· Silbia da existêocia dum documento. Procu·
.Clvlca sa. De alto a baixo. \

rava daqui, procurava dali, I'l oão encootrava

O basleílmello' d. -

Que OI iaraguaense, se quizerem, tenham suá. brl- mesmo. Afinal achei o oDde não esperav.. e quaodo
guinhas. Suas }olóca•. Suas rlvalldadezlnhas de aldeia. Que O d ? N MI' 1 d

Bandeira e o canlo alaguem mesmo num chope, num ulsqul, numa sopa.de.cal- procurava outro. n fi. o useu mperia e

do Hino Nacional sã.o cudo, a antiga politiquice. A mal·chelrosa polltlcalha, A que Petrópolil.
b Ó

.' tanto nos atrazou, a nós, Jaragui do SuL Mas que, quando Do t' t t'
.

f ê c'O rigal rios, uma vez os Interesses 110 comuus, envolvendo Jaraguã do Sul _ que
cumen o, Impor an ISIIImo, oom re er o Ia

por semalla.lmlodos todas as mUlas maléficas se calem. Porque estâ em jogo a
ao "Estabelecimento Jaraguá" de Jourdan do aoo

os e8labelrcimenlos' comunidade, toda ela, de nossa querida Jaragui do Sui. de 1878.
de qualquer WrlÍu de

I
Nesae sentido lalou o delegado do Presidente Médici,

ensino, páblicos

_ou
Governador Colombo Salles. Quem tem ouvidos - ouça. E

_ O Sr. Vianir Bona', quem tem sub.Ulncla cinzenta no crânio - medite.
parliculêJrea.

-- a garotaMallci Bar- E que medltamol, façamos só Isto, sóment. Isto, ape- A t e n ç a- o'tel;
'--------, nas Ilto: a unllo coesa, ImperturbAvel. do homem de Jara·' •

_ a Ira. Sereoa Vo
---------- gui do Sui em torno do seu governo, da Revoluçio de 6(.

"Correio do Povo" Enio eltaremos a pr.star favor nenhum. Porque el'
gel Yorgal; taremo. a servir a Jaraguá do Sui. Aos nOlsos IIlhos. A08
- O Ir. Walter Arnold; um Jornal nOllOB descendente•. Por uma .erra de primeira grandeza,
..:... O Ir.' Ademar Buer a Serviço do Povo onde unllo é bandeira e harmonia, sedimentação.

ger,
Jaraguli do Sui, 24/9/72 •

Augusto Sylvio Prodöhl

Emprêsa Jornalistica
"Correio.do Povo" Ud••. "

• 1972.
Laranjelras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .Ia
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélías, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc

Frei Aurélio Stulzer
Niterói (RJ)

fundaçöo: f1r1lir Mul/er - 1919

Diretor
Eugênio Vitot Schmöckel

Anual' . . . . Cr$ 15,00
, Semestre . . . Cri 8,00
Avulso . : . . CrS 0,30
NúmerÍi atrasado CrI 0,50

Aniversários

Vende-se

Dia 2

- A Sra. ROBBlinda,
allposa do Ir. Adolfo Bar
tel; 4. ., , ,

_ O garoto Nereu, fi·
lho d!l sr. Ioácio Toma-
selli; .

-:-' o jovem Irineu
Buerger;

.
- a Ira..Apolooia,

••posa do IIr. Martinho
Rengel, em Rio Cerro I.

Dia 3

Eslado lIe $Inla Caluloa

Prefeitura Municipal de
JaraOli da 301

Negóoio de Ocasião.
Vende se um Bar a

Quintanda c/sólida e ou •

merola freguesia, em

pooto central de Joinville
e, aiada u'ma casa de
alTtmaria 08 Balneário
de Barra Velha.
Veode·se por motivos

de doeoça.
Informações n/redação.

em Corupá

Edital: de Leilão

Um terreno situado 08

8 é d e com'a á r a a de
10 000 m2, com ótima ca

sa residencial Qt; alvena
ria, prédio fabril e demais,
beofeitoriall. Informações
no Escritório F.ischer.

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz' de
Direito tia Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarioa, na forma da lei etc ..

FAZ SABER a todos OI que o presente edi
tal de laillio, com o prazo de vinte Idiall virem ou

dele conheoimento tiverem e ioteressar possa, que
será arrematadoll, por quem·. mai8 der e maior Abre crédilo suplemeßlllr.
lance oferecer" em frent,e às portas do Edifício O Prefeilo Municipal de Jllraguá do Sul, ESlil-
do Forum, no dia 17 de outubro p. vindouro, às do de Sanla Calarinil, no uso de suas êJrribuições e

100'0 horal, Oll imóveis penhoradoB a HEINZ SELL. nll conformidade do permilido no IIrl. 6.· _ I, di
na aç60 executiva proposta por ARTHUR BENZ, Lei O.· õ25, de 1.0 de novembro de 1971, DECRETA:
e abaixo de8criminadoll: , Art. 1..) - Fica "berIo por conla do excesso

de arre'ca'âllção do correnle exercfeio, o crédilo 8U.,
a) - UM TBRRENO, situado no município de plemeolar de Cr$ 76.463,38 (Selenla e Oilo Mil e

Corupá, desta Comarca, na Estrada Izabel. em for- Quairocentos e Sessenla e Tres Cruzeiros e,Trinla
mato triaogular, contendo a área de 900 ms2, li Oilo Cenllvos), para reforço das segu!nles dOia,
EDiFICADp com uma CASA PE ALVENARIA, com ção do orçamenlo vigente.
ai s e gUI n t e II coofrontaçoes: fazendo freote .

com uma linha curva na E8trada Izabel 'com 62 3.1.1.I-OI/IOCr$ã.700,00
ma extrema de um 'lado com terras da E5cola 5.! 3.011/18

,.

5.000,00
Est�dual medindo 61 ms. e de outro lado com Õ 2 Õ M!0137 ..

2041,60
dita8 de' Waldemar .Wero�r, medindo' 29 ms., de. � 1.2.0 06/45" 250,00
vidamente registrado lob n.o 37.%04, as fls. 110, õ 1.1.1 02/54

..

8000.00
livro 3 S em data de 2U/03/70 no Càrtório Q,ompe õ. t.2 0·06/58" 500.00
tenta de�ta Comarca:' 3233 20/80 ,. 1,054,64

A i 11.". f'd b • d
Õ, 1.20-06/98 .. 1.000.00

ss � . lel' o os re �rI Oll ens arr.m�',a os à'.1. 1.1' OÕ!! 12 ", 2.000,00
-por quem mai8 der e mliI?r laoce oferece�. E pa- 3.1.2.006/114" 250000
r� que ohegue 11,0 conheCImento de quem lOteres ' ,

lIar posIla, foi expedido o presente edit".l que se

rá afixado no local de c'ostume e publicado na

imprensa local. Dado e paslado nesta cidade de
Jaraguá do Sul, aOI treze dias do mês de setembro
do ano de mil oovecetitos e setenta II dois. Eu
(I) Imadel Ma�lud. e8crivão, o subscrevi.

(al Alcides dos Sant08 Aguiar, Juiz de Direito
A preBente cópia ooofere com o original; dou fé
Jaraluá do Sul, 13 de setembro de 1972.

O Escrivio, Amadeu Nahfud

Av. Mal. Deodoro, 204,
Jareguá do Sul.

3.2.3320/121 Cr$'24I,OO
32,33 20/136'" 169,40
3 2.3.320/149" 207,10
3 1 2 O 07/161

..

25.000,00
õ � 3.320/168" õ64,24
3.1.2,006/180" 300,00
3.1.2 007/181 " 25.000,00
3 2õõ 20/167" 144,16
3,12.009/205 ,. 800,00
Õ 2.3.2 20/209

" 19' ,24
TOTAL Cr$ 78 463,38

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

1'--------- --.-----.---'1'

". Escritório Jurídico Cuntábil �
u u
U Max Roberto Bornholdt U
I' U
U Luiz Henrique da Silveira I'

� ADVOGADOS �
U U
u, �II lll]JM» 1Th({»MHNG�§ VAIRGA§ IIII Contador IIII" IIRegistro de Firmas IPI

II Escritas Fiscais Imp. \Renda ,r,II Contabilidade ICM
II Defesas Fi$cais' INPS IIII FGTS U� ß

II, Av. Mal. Deodoro, 210 II
II ". n
0=========0==========.

D E C R E TOn.· 248

Arl. 2.°) _ Esle decrelo enlrDrá, em vigor na

dala de sua publicação, revogadas êJS disposições em

cODlrário.
JêJraguá do Sul, 18 de selembro de 1972,

Hans Gerbelrd Mayer, Prefeito MUlliciplI1
O presenle decrelo foi publicado nesle Depar

lamenlO de Expedienle, Educação e Assislência So
cial, aos 18 dias do mes de selembro dfl 1972.

João Malbia. Verbioenn, Direlor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eu, EDMUNDO E. SEIDEL, braliileirQ, calsdo, 1
, �Bident. ,e domiciliado no municipio de OorupA, ;
�8tado de Santa Oatarina, declaro para 08 devidos tfins e efeitolil que foram extraviados os seguintes Eugênio Vitor
documentol:

.

I

Oertificado de Propriedade do veiculo Pick-Up, J
lIIarca Chevrolet, chassi. n,O 0144WBRU034-P, I,
Placa 00-0131, a Oarteira Nacional de Habilitação
n.i 63.520 e a Oarteira de IdenUdads.

'

Oorupti, 27 d. setllmbro d� 1972. ,

'., ' ,',' Edmundo 11:. Seidel

A' ACARESC e sua atuação no Jarazuä IFa�rn� So Ao E D I TA L
município de Jàraguá do Sul " ROeGlaCto�n�o: 8d4a,432D·41'r2e6t/oOOna'�

,

o Doutor Alcides dos SaDIos Alluiar, Juiz de
Direiro da Comarca de Ja'raguá do Sul, ESlildG de

O Município de J�-;:�g'iá do Sul, ��� o s�rv� Senhores Acionistas:
.

Sanla Catarlae, ne forma da lei, etc.
.

de Extensão Rural - Associação de Crédito e Em cumprimento as disposições leg8i� e elta- 'FAZ SABEI? aos que o presente edital virem
e ASlilistência Rural de Santa Catarina - ACARESC. tutãrias, vimos submeter à V08la consideração, o

ou dele conhecimento tiverem e interesaer possa, que
O escritório Local da ACARESC está sítuado balanço geral e a demonstraçlo da conta de lucros por parte .de INDUSTRIAL TÉCNICA TRIANGULO;

no prédio da Prefeitura Municipal. 'As ,atividadell e perdma e o parecer do conselho fiscal, relativo ao etreves seu bastante procurador, advogado dr. Rei
desenvolvidas p�la �xten8ão Rural DO muetctpío, exercicio findo em 30-06 72. noldo Murara, lhe foi dirigida a petição do seguinte
atravé8 do escrítôrto local, recebe contribuição Para quaisquer outras informações encontra:" reôr: - PfiTIÇÃO INICIAL: - EXM. Sr. Dr, JUIZ
dos governos: Federal, Estadual e Muniuipal com mos-uos à V08sa inteira disposição.' DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÂ DO
recursos do. FU!ldo de �br�icip8ção á08 Município8..

'

,Jarsguti do Sul, 18 'de agosto de 19711 SUL. INDUSTRIAL TÉCNICA TRIANGULO, por
O MunicípIO contribuí para ti manutenção da H�D8 Gerhard Mayer" Diretor Presidente seu diretor proprietário, entidade juridica de díreíro

AOARESC em Jara.guá do Sul, com a soma de Jorge Eraesrc Czerniewicz, Diretor Oomercial privado, estabelecida na cidade de Corupá desta Co-
Cr$ 36.000,00 anuais. João Soares, Diretor Técnico merca, por seu procurador bestante (Inerrumento par-

As atividades do Eserttôr!o Localsão execu Ernesto Mayer, Diretor Adjunto tícular de mendaro tnclusó), advogado infra asetnedo,
d üí d

.' tnscrtro na O. A. B. seção do Esrade de Sallla Ca,'
ta as por uma eq ipe e extensíonístas, ou seja,

I Balanço. Geral encerrado em t
.

b n." %06
. ,. •

P •
"

agentes encerregados de, através do contato direto anns, so n, u<;, com escruöno a raça Angelo
com o homem do campo, conscientizá lo a adotar

'

30 d'e' J'un'ho de 1972
Piazera, n.· 33, 1.. andar, telefone 2188, nesta cidade;

as têcnlcaa ensinadas, para melhorar sua vida
vem com fundamento IIOS termos do inciso I do art,

produzir mais e melhor. " . A T I VO
1316 do Código Civil, manifestar o desejo de exnn
guir o mandato de procuração que outorgou a BEN-

Esta equipe é composta. de: oisponlvel- VINDO_NOGACZ, brasileire, casado, contabilista, re-
,

Dejair Pereira ,_. Té'�!)icõ "Agrfcolã� exeeu Oaixa 11 283,43 sldenre e domiciliado na cidade de Corupá, a pro'
tendo as atividades relacionadas à agricultura Bancos 76.234,30 87,467.73 curação lavrada no Livro 17, fis, 146, do Tabelíoneto
pecuârís e cooperativismo., ' Realizível a curlo pr'ZD Aluisio Cervelho de Oliveira, da Cidade de Cerupä,

Dr, Evaldo spríeígo - Médico Veterinário, Estoques 514595,61 deeta Comarca de Jaraguá do Sul, com os poderes
encarregado da Defesa Sanitária Animal. Dupl. a Receber 1.356 632,83 conerames da mesma (Certidão lncluse), sendo IIJ1!'

Márcia Lehmkühl - Extensionista Doméstíea, Ações a.Integra- pios, gerais e ilimitados, pare gerir, admtnisrrer a

encarregada do Bem-Estar Social ou 8ejà Economia Iizar 60.671,10 firma do outorgante, entre outros, esstner, descontar,
Doméstica e Saúde. Diversos 4479,72 1.936.379,26 emirir cheques, duplíceres, Ierres, movimentar contas

Benilde Zimmêrmann _ Secretária, encarte- RealizAval a 10RgO prazo correntes, celebrar contratos c:om estebelectmenro de

gada dae atividades do eserítérío. Partícípaeões e Depósitos crédito, etc. Aconrece.. porem, que não mais convem.
O trabalho da equipe des Extenslonlatas é Oomeulsortoa 213909,110 2,150.288,26 ao requerente manter em vigor a dila procuração;

educar as tamtlíae do interior do município e esta Imobilizado, I razão porque, deseja re.vorá Ia. Pelo que preceitua
educação é dada através de reuniões nas eomuaí- Imohilizações TscnieBs 897.544,40 o inciso I do arr, 1316 do Código Civil, quer o man-

dades, propriedades demonstratívas, ou seja, pro- IrlRSilórlo dente notificar ao mandatário e iS tercelres, median-

priedades que adotam as técnicas corretai e ser- Prejuizo do exercício 153.341,48 re publicação por Ediral, a revogação da procuração_
vem de modelo à comunidade; através d� escola8, cOllpensada a DIREITO, Segundo o comentário do .arr, 1316 do CÓ;

na educação direta às "crianças que fórmam os Bancos c/Oobrança ' 83393,85 digo Civil, J. M DE CARVALHO SANTOS diz: ,-

Clubes Agrícola8 e Pelotões de Saúde; demonstre Bancos' e] Vinculada 714532,43 ' "A lei não exige :orma secremental para a revogà-
ções de práticas; trabalh08 com a juven'tude do legur�s Oontra,tados 692.000,00 ção do mandato, admire se por isso mesmo, possa

meio rural; ensinamentos diretos a08 agricultores Oontrato de Reflorestamento 68800,00 eil! ser expressa ou iácita". JOÃO LUIZ ALVES

e dODas de cas8; treinameDl08 para lidere8, agri Ações Ca8cioasdal 200,00 1.558.926.28 (Cód'igo 'Civ'i1 Anotado) assim se manifest'lI: "Ém re-

cultores e professores. Total do Ativo 4.847568,15 lação ao mllndatário, a revogação produz efeilos, eis
que lhe é nolificado ... Como porém se deve dar co-

O desenvolvimentQ do meio rural, '8stá inti- PASS I VO .nhecimento da revollação Goa terceiros? No manda-
mamente ligado à 801uçãll dos problemas relscio- Eligirel a Ullo prlzl 10 parI! Iratar de pessoas indelerminadas, o costume
Dados com a técnica da produçio e as (fondições Responsabilida- é o aviso pela imprensa, de que o mandalo foi re:
de vida da lamms rural. d Di 2059504.9

'

dA"
-

' .

O obJ'etivo da 'ACÁRESC em Jaraguá 'do Sul F'·poer-nec!e·!ld·rO§.!1cae�s·' '''�6�7''Á:_61.'77 � �'- ":",,,,�," -- ,_ .voga o, este aVIso porem"nao tem valor juridico al-
.. "k gum. Será mais segura a caulela, ,a inlimação por

é aumentar a produtividade do agricultor e intro· Oontas Oorrentes H 247,72 edital, publicado pe]a imprensa, em virtude de ordem
duzir Iis/melhoria8 de8tinadas a elevar, o nivel de Bancos c; Des-

, judicial." O REQUERIMENTO -, Pelo exposto, requer nos
vid� da,la.mms.· COllt08. 328.487,55 , termos do àrt. 7204 do <;:ó!jigo de Processo Civil, se

Mas para tanto, necessário uferecer às Iam!· Bancos c/ "Em- " digne V. Ex. mandar notificar por mandalo. o reque-
lias rurais, assistência no trlplice aspecto técnico. présti,uos 158169,�7 1.411.317,10:

, rido, BENVINDO NOGAQZ, acima qualificado, de

eC,onômico e social, " que só é passiveI, adequando- EJigivel a 10RgO 'prazo ,
que ficam para t.,dos os )efeilos,. revoe-lldos. o. po-

8e DOV08 serviços do ensino, A razão do objetivo Financiamentos Diversos 4.95,771,72 1.907088,82 deres a ele outorgados na procuração, e seja igual-
do serviço de Extensão Rural em educar o homem Fnexlgivel. •

menle averbado' DO Livro respe'clivo do TaBelião
do campo para melhor nível de vida vem de en Patdmonio LiquidO ' ") 1.381.551,65 Aluisio Carvalho de Oliveira, intimando-se a este, a
contra, ao estudo do,meio agrário que nos leva 'à compensada', ' llÍÍo mais fornecer cerlidões da referitla procuraçao,
conclusão de que o produtor rural permanece na Dllplicatas em Oobrança 83393.85 ou se o fizer, que das c�rlidões que ell;lrair, fique
condição de uma Illalilse inferiorizada no tocante Duplicatas Vinculadas 714.532,43 constando a averbacão da revo.gaçlio, e finlllll!enle.
à vida que usufrui; pois estas peésoa8 vestem' Oontralos de Seguros 692.'000,00 que se 'publique edilais nal impreDsa, para ciencia de

menos, moram com menos conforto, tem menos Oontrato de R,llfloreeta. terceiros. Procedida. as formalidades legais, sejam
recursös para conservar. saúde, menos oportuni mento 68800,00 os autos enlregues à requerente, independentemente
d8d� para' se ,instruirem e menos reéurso8 pra Oaução da Diretoria 200,00 1.558926,28 de Iraslado (art. 723 do C. P. C.). Dá se a ação o

recre'ação. Total do Paásj,e 4847568.15 valor d� Cr$ 1,000,00. Neste� lermos Pede Deferi-
mento. Jarae-uá do Sul, 18 de setembro' de 1972. pp.

A assistência direta à massa dos produtores' d d L P (<IS) Reinoldo Murara, CPF. 004356709. DESPACHO:
rurais, que é realizada pela Exten8ão Rural: com Demonstração a co�ta

.

e ucros e erdas:- Rh:'A. R. Oomo requer. NOlifique-se o' mandatá-
métod08 educacionais, são capazes de' operar .

d d
.

mud�nças nos hábitos, atitudes e habilidades da Débito Crédito riO por 'maD • o li! os terceiros, por editlll, pelo pra-
zo del30 dias, publicação por umll vez no: órgão

gente do campo e condições básicas para promo- 'Estoquei Inventariados' - oficial li! duas vezes em jornal local. Jguá do.'Sul,
çio do desejado desenvolvimento. Reversão 410091,58 20-972, (as) 'Alcides dos Saalos Aguiar .

...;... E, paré1l'
Márcia Lehmkuhl Oomprss _

1.861933.83 que chegue i'I publico e conhecimenlo de quem iate-'
Exten8ionista ,Doméstica da ACARESO Devolução de Mercadorias 13986.05 ressar pOSI., fei passado o prelente edilal qúe será

Impóstos e TaxM 189777,02 afixado DO local de coslume, as portas do Forum e-
Despesas cl Pessoal 596358,09 publicado Oll forma da Lei. Dado li! passado nesla
'DeSpela8 Financeiras 264.994.03 cidade de Jarae-uiÍ· do Sul, lOS vinte e um dils do
'DespeIlIs Geraia 426 817.45 m�s de selembro do ano de mil aovecenlos e sden-
Estóql1e de Mercadorias ta e dois. - Eu, Imadeu Mahfud, Escrivão, o súbscre-'
n811ta datl 459299,19 .vI. (as) Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de Direito.
Vendu si I Po:::. 3.140,272,73 'A presente cópia confere com o origi!lal; dou fé.
Receitas Diversas 20884,94 Jarae-uá do Sul, 21/se�tembro/1972. ..

. •

Fundo pl Devedores Duvi O E.crivão, Amlldeu Mahfu4:
'dosos - R8vefllão 17.292.36
Formação do Novo Fundo
para Devedorel Duvidosos 27.132,65
,Prejllizo do ExercÍ<lio 153.341,48: Dr, Francisco Ant••i. Picei.ne
Totais do Débito.e Crédito 3.791.090,70 3.79t.1190,70 :H:eDTCO _ C.JIa.JM:_ 1'%

Jarsguti do Sul" SO, 18 de agaito de 11172 (C.P.F.) N.o 004314179

Hana 'Gerhárd. Mayer, Diretor Presidente, Oirurgia .. Clhllea de A.dult08 e Criançal
OPF 009,953719 Partol - Doenças de Senhoru

Jorge Ernesto Czerniewicz, Diretor OomerciáI. HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - ClORUP!.'

CPF 009.953 559
João Soares, Diretor Técnico, Residincia: Dr. 'Nerea :RamolI, 411 :JI

< ,

OPF 004366669 CO_UI"'A - !!lIANjlCA CATARI]!IfA.·
Ernesto Mayer .. Diretor Adjunto,

, CPF 005,721529 '-;-- ,

Sehmöckel. Oontador ORO-SO 1605,
DEO 51.083, OPF 004354.2211

Parecer do Conselh'o Fiscal

Prefeitura MuniciDl1 '�e Jarlluá �I SII
A v I SO

Documentos Extraviados

O J:)eparlamenlo da Fazenda MuniciplIl de
Jararuá do Sul, faz lembrar aos distintos contri
buinles que o prazo para o pagameoto do se

gundo semestre da Taxa de Liceoçll para ruova
ção do alvará, se expirará dia 30 do correnle

m_
.

Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1972

Erich Sprung, Direlor do Dep. da Fazenda

I Os abaixo assinado,:' membros do aonselho ,

fiscal da Jarllgui Fabril S.'A., tendo examinado o

balanço geral e demais documentoll referentes ao

exercioio encerrado em 30, de junho de 1972, são,
de parecer que os mesmos devem lar.' sprovados',
pela sB8lmbléia geral ordinária.

Jarall�i do Sul, SC, 18 de 8,ostO de 1972
Norberto Gsulke'
Adolpho Mahfud
Wolf&,ang Weege

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"1�nDé'sapropriação )em;,:
�tSã() ,Ftancisco.;:'dô Sul
,dI O 'lpré"rd'lIlhe 'NI:�i:ti�i AzUl, gm �ão

J

FrilQcisco
""ta 7:ebente deÓr�tóJl aOB: do Sul� A 'áreà d,estinada
i>!t 'à�' de'cí!a"lir"'de"utiil· tf con8trução�de' Um Te�
Wade'�tlblid�!pära f,õa d'e minaI' 'M'aríilmIJ' e' óbraa
ldeaà'proprilwão to't�tl óu co'inpfementares, neces·
pàrciai ou) liolili'nio'" pli- s6:ri&8' pa'ra abastecer de
'fjiHibr; Jéln 'Jfavbr" 'da "P'é pelróleo' a 'Refinaria a

t b á i ó i e de 811�' instalaHll ein Arau-"A�O,.r "flO�"W y;e <I, ,I' ,_" - '.'1. 'I<> t d'mais lienfeltorias encon cárlá, no VlZlnllO "'s a o

'Wad'as 'nal) localidade' 111.1 do' 'parariã é (Ie '1,659873

''Enséaya; p'tÓxlD1o,'lio
I

I,.o./ Íl;l2.
{, I

'Iàälfieilto' 'Ja�d��' M'go lj

u, _

C B It,R E I O O O .

-

p O V O A �h���i���.H�j�O.��'���;�
ANO IJfH':;:_ ?l1'ifi�M?l'1;b.'FlUL (SANTA CATARINA) �,�í, SÁ�ADO, 30 DE SETEMBRO DE 1972 M.o %.703 do, vamos 16.

4'- Vooes sabiam que a Marilen8 es,tá tranlando
•

,JJS'\I)li(i 'Jn9Ull\ ;. ') , 'i I :, í
,. 001ll o Ivanir? ,

l.lliQ1â� vISita�i t filriiPá jPreparando o Centenano :::!.'?1�;';.'::���:!:::�:::'::: ':�:·�.:·:i·
üH JlI ufJAM, " '"

dO�':>-',� p.alest:,,�_de FreI Au- hlit6�Ia ]araglJlienlle, cen- Voce. hein?Conforme cons!lI�a da Alv Q d' ,re�1O St,ulZ'�1'; ]arall'uaen�e, tenãrra.

I
Voltou de São Matheus dizendo que enoontrou

program -d renas do so dP� reBj�'!!�te ',em P,,'róPl?hil, Jara�u' do Sul,. a.o o seu "amore", Que deixou o seu ooraçio pÔr lá
�r: � ,lado, IILllie ml!_réadll p�ra o prõximo conlrAfI_? do que se 1081

oom o Sérgio Polack e diz estar morrendo d. sau.
IDlclad

.

2�
,..

or, em It!.,
-

di�10'de )'�utubro, pode n�]9, .

nao esquece �ua dade etc, ate.
AgronomlclI, SG o Sr. elll .rl ae!/, enoaral!a, oomo pre- hiarõrla. Maa a cultisa.

Que é iS80 Rita de Cbsia'? E 08 amores da.
Governa exme, 'lJret�·, !tiélio p���� pr 6 x i m o E oom oar1O�o, Não ,?I qui, esqueceste?acom- !O, .? , e�'ou It oentenäríö 'de Jaraguä do VIda aeus intelectuais, Até mesmo aquele menino do fuska Iaranjado,�sa co- rmportancre da VIIÓfl� da Sul. Junto a Frei Aurélio, seus homens da cultur�. 1480"A.l2 ENA, Das---f)l'óxl.Inas- oom livro preparado para MaR Oll ampara. Presti- .

el,eiç<?es" 'p�ra que o .mu- 'ai impressão comemorali Ilia. Não podia .s�� dif_(!' Na Bua

ntcípío IItIDJa
I realrr.e�t� ,o, \'8� o��rq uloroso oidadão, ren Ie:' cultura, Cl'Ihz8çao O Luiz Carlos li o 'I'utí continuam agradando

Bento ,progressbl hll 'Millo 'ellpe· o sr. tmílio Silva, deve e força econômica 8 con� oom seus programinhas na Râdio Jaraguâ ti prin-
do Sill. �do- .- .,

-

achar se em viail de eon tituirem a baase, o tri oipallBenta aos säbados e domingos. Vão em frente,
A.p(ä� dê ��,��.!.I1PO, ?tlpós 'Ie� confert1'l'diadó' oluirí outro trabalko,. de nômio Bob re B. qual !ltf· pois 8 onda é boa paea.

I It Pluindo WlllE_ero '
........�-�Ã_-a-eú� ses--eererte. Forma, fiam, senta a nossa 'Ida IOCla).

fUTot--.;olll �u

b Vieram 008 contar que a Judete está na osse.
80 p,ubhco, .conSI�l!laO pe pula IIr�nisla, e depois -?cs_4.uas obras do� dO,ia _

Ji temos o �OS80 ca-
Seri dor d. cotovelo Isso p8SBa logo Jude, parlalos hd da AR,;"NA, Que des, eQ' � e' das I 'ssoas ]sreguaenses, a histõria sao., e II bandeira de.8':"Ue f1i�rav�úf( pre�d�s�6s disttgrós�vl- de Jara�uá do .Sul pllrS' tC!rla do, prof. Eugemo para outro.

Ifk'rl- _!!I�1d�va lIef-
'silantes seiuiram com des- o seu, Oéntenãrto. Vllor Sehmoeckel. E te- Á disputa eotre o "JUBA" que contestou uma

J11l'q. A.P91l �rJev,�8,cu_!P,pr,l' rrne â "JbMguá : do Sul, De outro lado, achamos r�m?s. laOlbé� a n08S8 partida amiatesa na tarde do domingo próximo
JUentH�,,�jI:lRI:,e_sen!a�mlde acortli)anhbdos de urna ce- poder adiantar que, pe�" hístõrta, em I�vros, para passado, deu em guerra,.. Motivo'? E, preferí,el
�!v.,�raR� -t�en�o�lI"lR'?tl'�i\� ravana d'e'quasi 'IOO'carroa filando com esses dOIS conforto e estímulo nos- deixarmos em íneognits, POiB, tecnicamente o jogo
V1"! S�lile�9� !!H�'ff� '!'.' de �Cotüpã. I'

, trabalho'!! hist6rico8, cien 80, legadl) para ,os nos foi muito fraoo, devido a chuva, Os litigantes. qua'
�1Jí'.!l�,� �I t\��11\ u�!!soas '"v

'1.
J '1, I< 'tWoos, teremos mllie um S08 àescendentes IrmaDa- se não' podiam realizar o sen jogo, e os baepen·

!.'r�!lI!N18'i��}WPm. r�uno ,;, �H ' ll,sped!r�l!Ie d,o I!r. e tsrcar!'o:' di ficção, ,mas ,dos, .dentro dI? �es1!l0 dianos preferiram deixar o JU'tlntus com 2x1-
� fPlffi .d'i\ÇqWRP Jle ,..(.[.,.1 ��J-.A. vlmtl:5eJ�el,da,nlo o de oetlido tall\bém hlsl6- SSPIrlto comlJOUárIO ]8-

viro ,�eld�, �n�", D. lljI)" IIlr ')J0yerp,ad,?r CfllIlo,.tlm- rico, da autoria do escri· rsguaense. E o menino do B. BD.? Ouvimos pelaí que

a.,� �'fCe�eu,i.I1!,%'llin.!lOorill qe111 'l}lIj,sIIPPq.�lca e!i�os." lor prof, Augusto Sylvio Rodam fazendo foguinho para ele de uma morenft,

m911J1'11�\qe º�q���a� J?tlra �"d�!Dal� ,aul�m\.dl;!, q,ue ':(Prodöhl); que ji se tor' mas teu neg6cio deve ser uma loira né Tarcísio?

ßMiA<j4,9� i!afl�rto!s. n PI�- �'� i!çomp�nhI!Va111,!mp�- DOU renomado com obra

�ßDI 'CßRlO� lf��Mßnn A traDsa do momento é a fioinha oom o gati-

JJ1,IJ.!!,'J. Dla�e !;S!í19çl,',Jqlfe e,sltl,ram ti �u.� l\atls�Dça,o ,similar em torno da hIS U U UU nho que estio Dequela onda quente.
l!1mpe� l?�en�'!fl!°lJj ,p '�l' p�}� re�epçi1O d�rque, fo· ;t6ria de Join,i1e - "Às Continuem Bssim. Tá ll'gsl'?
pp:-�etna�ß!'1 �Wa prqp��1.1 r91I1 ,r,II}vos, e o qu� p�r�_ !Margeos do Cachoeira:', Dia 26 do correnle, às

recordaç��j�,�HCpnm.'· - ,o� �o��Pí'en&çs ÇQ,,�IlIUI I A intelectualidade Ja· 22,30' h., no Hospilal é Que o Capilé Dão engatou ninguém' li em Tim.
Saudando o sr. Gover· um mOI!�� �_�!I!! S�!�s.!a- raguaeoss, p e I o ,iSIO, Malernidade JaraguiÍ, nas- b6 é boato, mos que deixou ileu coração por 16,

nado� e !lU� ",corni Iva, �i,.ÇrR� pOiIt er� ,.11,. ,Jlrlll�elra 'oilo eSI" dormindo. Mu ceu para o disliDlo casal é fato; Dão é Edir? A voces um muodo de PHZ s

l"lu,.9.�./Qtcj&;>,W!IDcr, Y.!!z,' el11;J qutt t.�e.ce.&I<lm a
em pleoa atiVidade que WaldeõiJllr (Elvi�a Danker) amor:

clln4��at':! a· ·p�e�e.�I?J ,p�la vi�illI, de ulp Gorli.tn,odor s6 08 a�os amadurd,m. � Lessmann, um robusto me-
Como e' Gilse o Maneca não tem ]'eito mesmo,ARI!!'I-At .e. -'a' ,seguJ.IIJ 'dis.... de' gsta,�o nos, 'Idllmos

a pr6xlma confereoCla nino, que deverá receber

ç,q1�PI! �(I,,�� qO,,\�QléJd�r !l1I�'1\ m!wq"t,el1l!:lQra sem de Frei Arélio Stulzer na pia bdtismal, o nome mas não ligue. São coisas que acooleeem; fique na

�RIPJIí!?o §1',\l��"B,ue RWrl;-, ti J.'.l!lerffi!!���lil d,o s�. ,prfo;- ,tai coostituir para Jara' de Sadi GllrJOS. Este se tua pois estâs uma tetéia.

��ç�y
a pr�sc;n�ßí�,e'J!"dos, f!i�lq,MuD1plpa!rdt; Cqr�pjl, guA do Sul, a "avant- inlJnário apresenta aos dis Aqui ,ai uma ao Julinho, que ultimamente an

flll. t,ÇRm.l:!lllh�'?I,PII,;:rIJ��pe q�� por v:iI,rl�s 1l10llvpa premiér", onde ou\'iremo8 lintos pais e ao Sadi Car- da por fora da rOlin,a jaraguaense: É paixooite
,�)a�'W', par!JçU}'!�'IIlIWJo, Pqo f�r�i 1J0,,/vl�pd,o.,, ,� "um pouco da formidatel los os seus cumprimenlos, aguda? J

I

• .7" " J " , ' "

"'I
'.

Por inorível que pareça, o romance do Hermes

,�ICo�ID�U'bi.e!a:d9,' là',,' Praç'a�. _'
com a Dóris eltA um verdadeiro "Love Story" é

,
. CO i lill IDl21 �O 1L n·.o IDl§ assim que Be vive, do firma em freote que aspe'

;, IÜI i 41 1 ) I r� fi' 1 lU I h� . >I! 'i ..

•

. ,I r I
tJ

r'
. n -

nl r sISar ramos "doces.jb (�(lmu!ll�_p.l.os,,,Jllf:-'.raç9 e,_!I ,quem ,I e e,
_

,

p.fis!lah�qf{!J põr:YI1)Jflamenljlv,e.I, ,Iaplilo de. pa�lOaçao Ij.=�======

I�);!1Illr.es8ãpvl�P <l!Pllllo,Jprn!lI."lIa(u ,por"treill Vl�zes I Que o tigrinho (A) e II fofinha (M) não foram

§:onJt��8 Q,EdibllJ :d._,'ellàct: o(Ediç,öell n.� ;:LI"ons U' 'ma Gran' de Família 80 baile do Chopp é boato, mBB que estiveram .111

��QOI��e ,)��9f172, p6g, 4;;111.°] �;?Ot, de �6-09-72", ' Timbó tomando umas e outraa é fato.

�Ilrb ,II nJ1\ 2.Z�,'I�e..,2�0�-7j, jJ�ag, 2) em qlle flrii', , CL Paulo Moretu

eJleeutMoj .JOMI,V.eGINI, tla,ação execuli'la _que O LioDS, dada auà amplitude universal, é
1�m.<»Ie.l) IIllirma,Auto ReDo't'Clldora,Ltdq, qua.-

uma Irande e Terdadeira famUia eonfurme apre
dooo(lôverliaiJlet,lIido apenas uma 'vez, vis:to que o,

conizou Melvin Jones, tamflia qUII lIe espelha nos
execulado, logo após II pub.icilçjo do Edilal, ,na e4i- exemplos do leu fundador.
çãQ n° 2 ZOO IIlIjsfez a dívjda em ule.tj,nJ:.iiL.__ Nessa sooiedade familiar, conceituada segundo

Jaraiu, dq. Sul, �5 de ��embro, de 1972.
d l"d' d d h

.

.' I:} Lft if! t. Crl:llh>,Pl'Q,'" POVO i _ t� ; ; � os princípios a lO 1 arIe a e umana, �rlgem e

.... ' ri� ii) .fi ""Irn.rt"'O"':' Direlor ,', '. finalida<lel se confundem na Rua essênCIa como

811 difundem Da, sua concepção: Servir Desinteres
sadamente.

'1',J�,.'fj'J� u'eh!l".:telly""e'lm'· f!J'
.
ai'FJa'I,ll, a" ·'Prue'fe'·ltur"a" Sem sofrer solução de continuidade, o ser·

- u� Ri 'UI P viço desinteressado vem atravessando a intem·
'/<1(; 'n'l,.:I,' , d III)� '" ."" " "'péde dOtl ,tempós Bem a�terar a !!lua e8!l�ncia e

" •.Na ediçãO! <te 28 do em "prestações' que v.ão
sem admitir uma concepçao burguesa e mUlto me.

corrAlntel este seID!8l1ário de 8 a 35, parcelaI! men noa individualista dos seUd ubjetivos, conceitua
publicou ai ',Rei "Munici· 8ais,c:acrescidalj das cus dos e desenvolvidos por essa sociedade familiar
pa� n.0.:;<368,J :lqué <; tWDt.a tas� Elmolument(!s ei �e· que se denomina Lions Clube.

,

do: pag.amento, do.s ,débil' maiB encargos I e g a IS. E qualquer característica dessa �ociedade
.'ODm l""Fazfnda Mu" Elst�o :tambem

. compre- se ideotifica peloa elementos de sua orIgem, aa

n,ioipal,·rA f.lDjl0rtiJ.nteldia· endldos, 'na diSpOSIÇão tureza fundamento autoridade, regime e âmbito
poai-çlãolilegilll de"";!'\lter lelga�lD� débit�B ,jnl!crit�s, univer�al, identifica�do o homem pelo homem, dig
passado desapercebldada ,em díVllla.' atIva OU)!Í ,nificando o trabalho pelo trabalho, desenvolveo'-
maioria dOA leitoreA que ..' .

J-U' do o companheirismó pelo companheirismo.

assim:poderio
perder Q �Iclal. qll "bene���Io. de· Concebida nesse embaBamtiloto, e88a grande Encontro �e jovens.ifrtt�J5:1 IdB '!JP"1l,d�S II.lrí.f i��ri.o,�er:r�eqJle:rIdol aíé famma, que

- é Lions' Inter!lacional. tem. no servi·
A direçiío do Grêmio da Juvenlude Jaraguaellse.

-iUJF.t_e ,dl'à as 8tJas ob'r,J..b II)! dIa 13·�d-e dezembro
ço desintereuado, sua espIDha

_

dorsal, o seu pró eSlá convidando a Iodos pari o janlar hoje às 19,�O
gaçR�.",� P�JlC�r:.iO. c�m d�i ,,9.r?�' p,r�z� '.f!,- t a I, prio fundamento 8 a Bua prpprla I:&zão d� ser, E

h no Clube At!élico Baependi. As lislas de lIdesIlo
o úí�n�'t�,e .'lIp ��lblto�))O q"fl�?.lt?�t�ID::� i vliorar o intere8se social de que. Ie reveste não é !ipe a� janlar voce enc,?nlra com os membros da direlO
parC'el�mi! íY e' dará II os 'd.IlIjJosltIV08 comuna

nas acideotal, porque aCld.ent.al_ não é. bem-estar riil. Compareça que a transa e tolal.
���rrIIP�n��fI d� p8_;rte, �!lll.I,., ' da comunidade e li cont�lbUlçao. desmteressada

dos seus elementos essencIal.

I É baslI'ado neSKa concepção que o Leoni!l

mo, ,Bob {) ponto de vista filantrópico, procura se

coq8)ituir., num sistema eclético voltado tota�mente
para a comunidade em que atua, lem :detrImento
do ,convfvio IGcial que proporciona.

E seria lófisma pansar ou afirmar qu.e o

Leonismo procura, alcançar soment� o bem 1!De.
disto despresando o mediato ... Ass.lm concebld�,
ele deixaria de se constituir Da grande família

que é, na ve.rdadeira acepçio do termo.

Do que se conclui que o Leonismo, irmanan·
do ideiall comuns de serYiço dellinteresllsdo, con
grega' seus me�bros pa,ra eB8a tania a1tamlmte
beneficiente :tarefa que envolve um esforço <Ja

talisador d�:�eio. para a obtenção de um fim:
SERVIR.

' Até II proxima, i!! vaces, AQUELE ABRAÇO.

, AQUI VAI UM RECADINHO PARA ESTE
FIM DE SEMANA.

Voos aslá oanvidado para o baile do GrAmio,

hojE, no Salão Cristo Rsi, Dllma promoção dOB in

tegrantes da nova diretoria. O conjunto ssrá.o
Iroplcll Bald, de Curitiba. Dalllol o reoado. PrestigIe
a promoção.

o Cine Jarllguii eslará apresenlando hoje ils

20,00 h. e amaohã às 14,00 h" o filme "O Homem
Diffcil de Malar", com Jeanne Morean e Jack, Polan·
ce. .

Domingo às 16,30 h, 20,15 h. e segunda leira as

20,00 h, Milzzllropi em, O Grande Xerife.

Com perspeclivlls de muito sucesso, realizar-se-í
no Salão Alvorada, em Rio Cêrro II, hoje, a promo'

ção doa alunos do 3.· Técnico do Colégio São LUIS.

um baile com II Bandinha' Lira da Aurora, em pról
d. sua formatura.

Recebemos do Grêmio das Orqufdeas um convi
Ie pelo qual agrlldecemos e levllmos a Iodes a �en
sagem des ra promoção anual. Diil 07-10-72, ruhzllr
se-á o Iradicional Baile das Debutantes no Clube
Alético Baependi, as 23 horas, com a Orqueslra No

va Ravena, de Laguila.
Traje? Rigor.
Dama,,? Traje longo.
Cavalheiros? SmOKing ou terno prelo.
Mesas? Reservlls II parlir do dia 02 de oulubro.

Nada melhor que um "CHOPP" bem ieladinho.
A Soe. ,Esp, e Recr. Hansa - Humbold, con.vida. cl
todos para o seu 6.· Baile do CHOPP, hOle, as

21,00 h" com a Bandinha Tureek.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


