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'A ARENA RECOMENDA:
Arena I Arena II Arena III

Rudi FrankePara Prefeito Eugênio Strebe
Para Vice João 'Lúcio da Costa Alberto Moretti

A 15 de Novembro de 1972, vota em um dos

Octaviano Tissi
Francisco Modrock

candidatos da ARENA.

CORREIO DO POVOI
,JARAGuA DO SUL

Orgão de nordeste c�arinense

Ano LIV JARAGUÁ 00 SUL (Santa Oatllrina<)
.
Sábado, 7 de Outubro de 1972 N,O 2.704

rundado em 1878
Emancipado em 193'

4a.-feira última, a alta do Sesi. Na oportuoidade
administração da Federa· o dr. Rodolfo Hutenueseler,
ção das Indústrias de San presidente de ACIJ fez II

ta Catarina, esteve em eeudeeão à comitiva, se

noeea cidade, a convite guido di palavra do pre
da ASlociação Comercial sidente da flf.SC, dr. Ber·
e Industrial de Jaraguá do nardo Wolfa-ang.Werner,
Sul. Na parte da manhã. que traçou ali linhas gerail
a i1uslre comítlva, lendo à do que é a federação das
frente o induslrial dr. Ber Indúslrias de Sanla Cata
nardo Wolfganll' Werner e rlne, do Centro das ladúe
Prestdente da fIlESC, ree Irias e demais órgãol 3U'
lízou demorede viiita aos bordtnedos, dizendo à cer

ímõveta doados pela mu- Ia alturll que a con3trução
ntclpelídade onde deverão do centro de treinamento
ser coaetruídoe o Centro e da. parte soctel por per
de Tretuamento do SENAI te da f,IESC, não era ne

e o Centro ôoclel ,",o SE- nhum favor aOI industriais
SI. Ao meio dta, realizou- jaraguaenses. Imprimindo
se concorrido almõço nas IIOS óra-ãos da flESC
depeddêncles da Co. Me uma administração empre
Ihorameatos de Jarafuá, serlel, fizeram-se ouvir,
reunindo as eurorldede 10- em, seguida, cada um dos
caia, os visitantes e indus� resPP,lllliÍveis por seu� ..•e·
triais 'dll Pérola (do Vaie) tores: 'Pro[ �Icldes A'bréu,
do Itapocú, bem como os Diretor Geral do SENAI;
êlementos Iirt!ldos à admi Oswaldo Nunes, Superin.
nistração do Seil i 10cIII e teodente do SESI em Sta.
Clube dos Beneficiários Catarina; Victor Morilz, 1.0

FIES'C em Jaraguá'do Sul'Os Candidatos a Vereadores
Secreta-rio do Centro das'

.

d
-

{
A ARENA epresente ao esclarecido eleitorado

aIO II neste ano, terao In· jorllguaen3e os tl candlderoa de sua IIgremiação,Indústrias de Sanla Cata- CI'O as construções do Cen que espere receber a consagradora votação, afim de
rtne e Repreaenlllnte das tro .50CilSl, nlla imedillç?�s que possa no Legtslettvo j.rall'uaense, _ colaborar de
indústrias no Conselho �o .P�rque �gro Pecullrl.? modo eficiente no desenvolvimento de nosso muni
Estadual de Contribuintes; MIDlstro [oão Cleophes , cípio,
er. Ledo Berrero, do IEL õbras que _v e � sendo

I
A 15 de Novembro de 1972, vete em um dos

- lnattrute Euveldo Lodi, aa-uardlldo ha muno tempo. eandlde lOS abetxo, esetnalendc nl Cédula Única o
sr. Edgllr Paulo MUller. nome ou o número do cendtdato, com o que ee as-
Diretor de Administração O Ir. Ledo BIII.rreto, do aegurará a desejada trlnquilidllde administrativa de
da fI'ESC; Ir. Célio Gou- IEL, teceu �onslderllções que carece o munteípto que; dentro de 3 enos, develart, prelesaor do SENAI sob�e.o Inslltuto 8uvaldo r6 ester compleraado o séu primeiro eentenário de
e dr. Roul Pereirll Caldas, Lodl, íaíormendo da exta- fundaçãoda Divisão Iurídtea da lêncla de 11.&00 unlverat-

.

•

fIESC. Presentes linda t6rios em Santi! Catarina Candidato8 a Vereador pela ARENA:
o sr, Milton Pen, vice pre- e que a intagraç60 univer- Affonso franzner 2!01
sldeate da fiESe, o Prof. aidllde-emprisa já reune Albino Wehrmeister 2102
Mercos Büchler, que filiou 70 emprêses e 16 institui- Eua-ênio Gascho 2103
aôbre a fundllção Blume- ções univerlit6rills. Haroldo Ristow 2t04
neuense de Bolsli deEs·' José Carlos Nevea 2105
rudes, o Prefeito' Hans A visita da alta adml- fidelis Cerlee HruschklS 2106
Gerherd Mayer, o Vice- nlstração da FIESC foi Waldemar Rocha 2107
Prefeito e o Presidente de muito j)roveitosa, pols, oa Belarmino Garcia 2108
Câmara de Vereadores, c.ontactos resultantes re Mario Mllrinho Rubini 2109

�r�f._E_uIl"',�i9 Sll\e�e.. dun,darie�,_�e�lfí�!o dOI/José Alber"o Klit�e ",iHO
interelses aas emprêsas Heioz Bartel '2111
jllrlllluaensea, que contri- _

buem de fórmll destacada
parll o desenvolvimento SAMAE 'terá novo d.·retordo nosso Estado.

/

O sr. Oswaldo Nunes,
Superintelldente do SESI
em Santa Catarina, infor
mou aos presentes, de que

Jaraguá consome muita energia
AI Centrail Elétrlcal

de Santa Catarina S.A.,
acaba de nOI enviar o

leu relatório, relativo ao

ano de 1971. Trabalho
.fiuamente organizado,
traz com destaque,s o

Relatório da Diretoria, o
Balauço Geral, a situação
econÔmico financeira, a

adminis�raçlo, a opera
ção do sistema, o progra
ma de óbras e as con

clusões.
Através a leitura das

peças que c o m põe o

Relatório da Diretoria
presidida pelo dr. Osval
do Moreira Douat. o ca

pitula de Operações do
Sit,tema nos, chamou a

especial ateoçlo, focali-

zando OB 10 munlcipios O Relatório consigna'
com maior conlumo em ainda, que no final de
KWH, nOB anOB de 1968 1971 a cELBSC paslou a

a 1971, 8ituando se em atender a 76410calidadel Terlo inicio dia 14 do

ordem OB legulntell mu·· do Estado de Santà Ca- corrente' OI XIII Jogol
nicipioll: Joinville, Blu- tarina. Sua área de atua- Aberto. de Sta. Catarina,
menau, _ Florianópolis, ção 88 e8tendeu a 79.497 com. pé�e em Itajat. 48

Lagei, Itajld, Brueque, km2 .. isto é, a 83,26%

dos'l �U.D1ctPlol de!e.rão par'
Tubarão, Concórdia, Jarl 95483 km2. que compõ.e tlclpar do Importante
auá do Sul e Rio do Sul. o território catarinense. certame poli-esportivo.
Pela leitura que o Re. Jaraguá do Sulvem trei

latório n08 o r e r e c e, Festa Popular na:ndo o. seul! atlétall.
constatamoll que em 4 arlm de marcar a lua

anos, a cidade de Jaraguá na Figueira preeença e f�zer júz a.o
do Sul, qU8si duplicou o apelo � Ço�nBão TécDl-
consumo de e n e r g i a Dias 14 e 16 do corrente CI. relvmdlcando para
sen II o 08 conjJumo� terão lugll� nll Ilha dll fi- a n088a cidade, em 1976,
apontados da 8egulnte gueira, os featejos popula a realização dOB 17.0 Jo
rórma: 1968 _ 6_089.830; reil Oll Cllpelll N.�, Apa gOI Abertos de Santa
1969 _ 7 696 770; 1970 _ recidll, como coroamento Catarina, quando da co

9. O 1 6.48 O e 1 97 I _ das IItividAdes�esp(lrtivlls memoração dos 100 anoe

11.008810 que se relllizam desde o de Jaraguá do Sul. AfI
último dia 2 do corrente, autoridade8 rellponsáveill
quando tiveram infelo IIS não deTem perder a o·

dispulas de bolão, todlls portunidade para rein
IIS noires, IIcompanhado de vidioar a data para Ja
completo serviço de bar e ragu! do Sul e, 08 atlé
cozinha. Não deixem de taB convoc'1dos e 8elecio·
prest'2"iar as. feetividadee nadoll pela CME tudo
da Capela N.S. Apllrecida, estarlo fazendo, para
comparecendo às santas que p08samoll aparecer
Missas e aos festl:jos. cujos com equipes capazes d.
resultados revl!rteriio em mostrar a n088a garra.
benefício da construção da Felicidades aoti nossolI

capela. atlétasl

O atual Diretor do

J Ab t
.
SAMAE, eng." Edison

ogos er OS· Luiz CaiTo
..
deixa o �ar

• go, tendo lido conTida
.to pela Companhia In
ternacional de Engenha
ria para desenTolver e8
tudol de Tiabilidade8 e

conOmicas do Estado de
Santa Oatarina.
Em Beu lugar, o Di-

Dia 14

retor Regional da Fun·
daçlo Serviç08 de Saú
de Pública, nomeou o

Bng.· Mário Dilavegne,
que vinha desempe
nhando cargo Idêntieo na
ResIdência de Joaçaba.

O novo Diretor aSBU·
miu fleu cargo no pró
ximo dia 04 de' outubro.

Semana da Criança

o Conselho Técnico
dOB Jogos Abertos, reu

oido no dia 80 de setem
bro de 1972, e8colheu
através votação de 8eUi!

membr08, a cidade de
São Bento do Sul, para
sediar Oll XIV Jogo s

Abertos de Santa Ollta
rioa. A escolha do vizi

nho municipio ,ai coin
cidir com a pallllagem do
1. centenário de 8ua

rundação. Dois muniei
pios estiveram inscrItos,
como candidatos, 8endo
o municipio de Criciuma
nncldo por treis vot08
contr. um.

Como parte integrante do autoridades civis, militares
sesquicentenário, a Semana e religiosas. Após a escolha
da Criança, no corrente ano, do entrevistado, o professor
deverá ter um relêvo todo efetuará a entrevista com

especial. De 9 a 14 do cor- seus alunos.
rente, realizar·se-ão ativida-' 4.a·feira - Demonstração
des em todos os es�abele- de trabalhos, com participa
cimentos de ensino, promo- ção dos pais que possuam
vendo ii criança. 25 faixas habilidades de valôr para a
alusivas à Semana da Crian- criança. Em. seguida, de
ça estarão enfeitando as ruas monstração de habilidades
jaragllaenses. A abertura da das crianças aos. pais.

Se�ana da 9r�ança, dar-se-á 5.a-felra _ Recreação2.a feira proxl_ma, às 8. hs., orientada. Na oportunidade
com celebraçao eeumeni�a

I
serão realjzados jogos, .filmes

nas
.

escadarias d a Igreja e outras recreações que o
MatrIZ, para o caso de tem-

tempo permitir.
po bom e, em caso de chu-
va, a celebração se realjzará 6.a-felra - Atendimento
no Salão Cristo Rei, parti- sanitár!o. com a participação
clpando as autoridades, pais, de medlcos, dentistas, en

professores e a comunidade fermelros, elementos do Pos

jaraguaense, concentrando- to de Saúde e extenclonls

se cerca de 2.500 alunos da' tas da ACARESC.
l.a a 4.a série - A cele- Sábado - Homenagem à

bração ecumênica estará a criança. Os alunos dos cur
cargo do Pe. Elemar Scheid sos normal e do 5.° ao 8.·
e Pastor Egberto Schwanz. ano. apresentarão poesias,
As 10 hs. verifioar-se-á pro- cantos. dramatizações, fan
gramação solene nos esta- toches. etc. A parte final,
beleclmentos, com recepção como encerramento da se

às mães nas sala de aula. mana, os estabelecimentos
Nos demais dias da semana oferecerão mesa de doces.
a prqgramação se desenro- O Llons Clube, na fórma
lará da seguinte fórma: habituai, oferecerá à garotada
3.a-feira - entrevista com balas, caramelos e laranjinhas.

Chegou ao n08SO co

nhecimento, de que o

dr. Jadel da SUn, com
petente Promotor Públi
co da Comarca de Jafa
gui do Sulj acsba de
ler convidado pelo exg:lO.
dr. Procurador Geral do
Estado, dr. Jo�é Daura.
na qualidad. de Chere
do Ministério Público Es·
tadual,' para pre8tar 8er
vi90S na Procuradoria
Geral do Estado, aceitan
do o ilustre coestaduano
a convocação, para preB
tar relevantes seniçol
no órgão máximo dos
Promotore8 públic08.
Na Procuradoria Geral

do Estado, o dr. JadelIla
Siln exercerá a função,

na qualidade de promo
tor Público convocado,
de Procurador de Elltado
(de Justiça), que repre
senta o último degr8u da
carreira de Promotor
Público.
O dr. Jardel da Silva

que acaba de ser distin
guido para tão importan
te cargo público, deverá
ter assento na 2a. rã
mara Civil do Egrégio
Tribunal de Justiça e,
eventualmeote, também,
na CAmara Criminal.
"Correio do Povo", a

presenta 08 lIeUB cumpri
m ..gtoll ao dr. Jadel da
Silva, com 08 vOt08 de

pleno suceS80 nas 8ua8

nov". funções.

Dr. Jadel da Silva
na Procuradoria Geral do Estado

Próximos JASe em São Bento do Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UCORRflO �O POUO'

Aurea ·MülleD- Gl'ubba, Oficial
do Registro CiVil do I. Dis
trito da (lomarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

catarina, Bra.i1.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo 08
documentos exígtdce pela lei T resrormee hoje, na noite engelanada dos Jeus 15
afim de se habilitarem para

casar-se ' liDOS, li beleza em poesta, a p.oesill em iraça,

Edital n.O Ú21 de 29/9/72
a grllç. em dançá, a dançe em resre, a lua Ies

Ia, a íesta da beleza-menina, a fESl1i da beleza-
Arland Brandenburg e mulher.

Nadir Morsch

Edital n.· 7.922 da 3/10/72 E lua alma femenina, Ioda feila de lernura, Ioda

enfeiladll de candura, Ioda emoldurada de afelo,
recebe ,o beijo dilelo da felicidade dos leus pais,
cuja lliirima escondida loroa-se, às vezes, in·
conlida.

72 acorda para li para recordar umll hora de emo

ção, para seDtir e fllzer vibrllr as mais delicadas
cordlls que modulam os IIcordes que se evolam
da sinfanill ,agradável da fesla da IUIl belezll e

da beleza da lua feslll, fesla orgulhosamenle ce
.

lebrllda, pelos leus pais, feslll solenemente, plIra·
ninfada pelas luas pa'ronesses, LAURA DA SIL
VA, SIBILA EMMENDOERf'ER, YOLANDA
DRIESSEN. '

'fundaçõo: Ijrtur Mul/er.: 19.19
Frutlfera. e Ornamellta',

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakia-iros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlies, Oaméliaa, Ooní
feras, Palmeiras, eto., eto

'Emprêsa jornalistica
-'Correio do Povo" Uda.

·1972·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .... CrS 15,00
Semestre . . . Cri 8,00
Avulso" . . . CrS ,0,30
Número atrasado CrI 0,50

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo 'Seidel
- CORUP! -

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguã 'do Sul - S. Catarina

,====8=0=0 I A=I=S===l11 B

CivilAniversários
'. Registro

Ele, brasileiro, solteiro,
comeroiario, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na rua

Join,ille, nesta cidade, Nfilho de Armin Branden
burg a dtl Ilse Friede
mann Brandenburg.

.

Ela, brasileira, lolteira,
do lar, natural de

.

Mas
saranduba, neste Estado, T
domiciliada e relidente
em Massaranduba, nel-

te Estado, filha de Erich
Morsch e deMariaMonch.

Fasem anos hoje
- O .r, Ernesto Tori

nelli, neata cidade;
- O sr. Bertoldo Neit

zel;
- o sr. Mário Bur

chardt;
- o Ir: Bruno Behling,

Im Blumeneu.

Fasem anos aman"ã
- O Ir. Bruno Wolf;
- a era. Frida, esposa

do .r. Oswaldc Thiem;
- a .ra. Irene Ziemann.

Dia,9
- A .ra. Yolanda Hor·

bis;
.

- o Ir. Elmo Lemke;
- aarta. Wihpa Ge-

rent, em Astorlra, P'R,

Dia 10
- O sr. MaDoel F. da

Costa, em Itapocuzinho;
- a ua. Asta, esposa

do sr. José Wltzko;
'T"" a jo,em Rose, Mari

Teixeira, Im Joln,iIIe;
- a sra. Edith Schmidt,

em Itapoouzinho;
- a ara. Luiza, esposa

do Ir. Vit6rio Bortofini,
em Lapa, PR;
- o sr. N o r b i r t o

Kreutzfeld.

I?ia 11

- A Ira. Irene, espORa
do ar. Cláudio St.lzer;
- o Ir. L in d o I f o

Schmidt, em Ilapocuzinho;
- a sra. Margit Hont

Andersen, em CuritIba,
PR;
- a sra. Maria, esposa

do sr. Martin :tIeno, em

Jaraguszinho;
- aarta. Marly Bartei,

im Itapocuzinho;
, -'a j o , e m M a r i a
Aloenilla Santos, nesta
cidade.

.

Dia 12

•• r.

Edelmar Döring e

Maria DalvB Martim
Henrique

Ele, bralileiro, lolteiro,
.auxiliar de escritório,
,natural de Jaraguli do
Sul, domiciliado e resi·
dente à Av. Marechal
Floriano Peixoto, nesta
cidade, filho de Berthol·
do Max Döring e de Olivia
Paterno Döring,
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Indaial,
neste Estado, domicilia-
1Ia e residente à rua
Walter Marquardt, nesta
cidade, filha de Irineu
Martim' .Henrique e de
OrodinaMartim Henriqlle,
.Edital n.O 7.923 de 3/10/72
Waldemar Pincegher e
Olaudllte Carmem

Stenger

_ O Ir. Hilb6rto Kai- . Ele, brasileiro, solteiro,
a uxi I i a r de escritório,
natural de' Jaraguá do
Sul, domiciliado e, reBi

.:... O sr. Syl'io Paulo dente à rua, Reinoldo

Prodöhl, em Joio'llle; Rau, nesta cidade, filho
_ á ara, Maria, esposa

de Leopoldo Pinceghsr
do sr. Albano Stinghen,

e de Deolinda Faiundel
em Pillarru; _

Pinpegher.
_ a sr•. ' Regina, eapo- Ela, brasileira, solteira,
d ' E

.

G
' Idó lar,'nlÍtural de Jara-

aB o sr, ugeDlo as-

,,'ho, em Jaragu8zinho;' guli do Sul, domiciliada
_ a jo'em ROBangela

e residente à rua' Jor'ge
FAtima Ferrazza. Lãcerda, nesta' cidade,

, filha de Alberto Stenger
e de Clara Leoni Sten�
ger.

Edital n.O 7.924 de 3/10/72

Dia 13

Vende-se
,em Corupá
Um terreno situado na

8 é d e com a li r e a de
10000 m2, com ótima ca

sa residencial de alvena·
ria, prédio fabril e demllis
benreitorias. Informações
no Escritório Fischer.

Av, Mal. 'Deodoro, 204,
Jaraguá do Sujo

Reno Schwarz e

/Norma Klitzké
Ele, brasileiro, solteiro,

a u x i 1 i a r de escritório,
natural d.e Jaraguli do
-Sul, domiciliado e' resi
dente 6Im Tres Rios do
Norte, neste distrito, fi
lhó de Alwlno Schwarz
e de Lina Ranthum
Schwarz.

os versos dOI poelas, lU Ie' consliluis aquela pe

quena damll que irradia graciosidade e de tua

silhuela IrllDsparece vida e nIlSC! a primaveril di!
IUII existlncill, cuja presençll exala felicidade,
transpira amor. c

ua exislência é hoje úm pUDhado de pélalas per,
. Nil região Lesle do Brasil, o lnslilulo Nacional

fumadas. E se lua juvenlude é uma fase qUE<
de 'Colonização e Reforma Agrária cadaslrou 694,690
imóveis rurais, o que representa 19 por cento do lO·

passa, leu primeiro baile é recordação que fi-
lai de imóveis rurllis exislentes no Pafs, Esses im6.

ca e lua vida serli eco do deslumbrame.nlo des·
la noite feliz.

veis ocupam uma árell agricultável ,de 51.795.089
heclares, ou sejam 14 por cento da área, nas condi,

ções existenles no Brasil.

No que se refere 1I0S minifúndios, no Lesle
brasileiro exislem, segundo<> INCRA, 504960, repre
senlando 72% dos im6veis rurais dll região. A área
ocupada por lais propriedades é de 8,705003 hectares,
ou 16 por cento da área 'agricultável da réiião Les
Ie do Brasil.

Já qUllnlo aos lalifúndios, foram cadaslrlldos, ni:!
mesmll r!!gião, 170.836, ocupando umll área de
39.431.724 hecl.ares, o que significlI 76 por cento di

iÍrea dll regiãó Leste, embora os imóveis represen
lern l!4 por, cenlo da lolal exislente.

No que se refere às empresas rurais, o INCRA
encoDtrou 18 796 na região Lesle, ocupllndo uma iÍrel
de 3.358898 heclares, Representam IIpenas 2 por cen-

MetalúrgicaJoã,O 'Wiest S,.A. :� ��sá��aó���i:��:�el�a região, ocupando 6 porcen.

Umll Simples operação arilmética indica. que 96

CGCMF: 84 (30,768/001 por cento dos imóveis rurais existenles na região
Lesle do Dais estão divididos enlre os latih:indios e

Assembléia Geral Ex.raordipária os minifúndios, condenáveis formas de exploração da

lerra; os minifúndios :>or serem antieconômicoll e os

C O N V O C A ç A O lalifúndios especillimenle pçlos seus aspectos anli
sociais. Se o minifúndio se moslra in�uficienle para
rornar lenlável umll empresa agrh:ola, criando pro
blemas para o seu proprietário e famflia, o latifúndio,
por concentrar excesso de terra em mãos de uns

:>oucoS; deixa muilos sem trabalho, Além do mais,
em geral se enlregam à monocultura, criando proble
mlIs na 'lÍrea econômica pari lodo o pais.

1j: precisanlenle isso que o Gov�rno vem pro·
curllndo corrigir, alendendo ao que 'foi IIpurado no

receore Recadaslramento Rural e dentro das normas

pre·eslabelecidils, O equacionamento do problema
de hómens sem lerra e de lerras sem homens é uma

das metas imediatas do ln.tiluro Nacional de Colo
nização e Reforma Airária, em sua ação equilibrada
e segura, para um Brasil de franco enlendimenlo eo

cial, em buse. de um lugar honroso no complel'o
mUDdial.

Ela, brasileira, lolteira, distrito, filho de Carlos
do lar, natural de Jara Scheldag e de Berta

guá do Sul. domiciliada �chaldag,
e residente em Tres

'

Ela, brasileira, solteira,
RioB do Sul, neste dis- do lar, natural de Gua

trito, filha de Alvino ramirim, . nest� Estado, r--------------------.
Klitzke e de Heduvirges domiciliada e residente

Friedel Klitzke.· e'm Ja0u Açu, Guarami-
rim, neste Estado, filho

Edital n." 7.925 de 3/10/72 de Alfredo Klitzke e de
Lima Krehnke Klitzke.

COillllIDl21 �O lLnOIDl§ E�ital �8 Praç� com prazo dedez dias
O Doutor AlCIdes dos Santos Agl1lRr, JUIZ de

=========" Díreitode Comarca de Jaraguá do Sul, em exerci
cio na comarca de Guaramirim, Estado de Santa
Oatar+ua, Da forma da lei, etc ...

FAZ SABER, a quem ínteressar possa, que o

sr. Porteiro dos Audit6rios (lêsle Juizo,' le'ará l
público pregão de 'Bnda e arrematação, a quem
mais der e miliar lanço oferecer, acima da a'.fia
ção, OB bens abaixo descrilos, penhorados a TiM·
rio Vic8nzi, n08 autos de 01,110 Ei'ecuth'8 que lhe
move Efico Borínellí, na Porta Principaf do Edifi
cio do Fö-um, no proximo dia 09 (nove) de outu

bro, à,s 1(,30 horas:
"Uma' parelha de cavalos (2) sendo um com a

côr do pêlo saino, e o outro"preto, sendo animais
teltados para qualquer trabalho, afaliados por Cr$'
3511,00 (Trezentos e cinquenta cruzeiros)"

"
Nilo haesndo licilahteé na itala acima dt'Bigna

da, desde jA fiQa designadq o dia 16 (dezesseis) de
oU,lubro,. às 14,10 horas, para "o leilão, quando dítca'
bens serão arrematados por quem mais der, inda
pendente da aulisllão. E para que chegue ao eo

nhecimento de Iodos e nínguem possa alegar igno
rsneía, foi 'expedido o presente edital, que Eerá afi
xado DO, lugar de ccstume e publíeadó na forma
da, lei. Dado e passado nesta Cidade de Guarami
rim, Estado de Santa Calarina, DO Cart6rio do Or i
me, Civil e Anexos, aOIl ,int. e seia de setembro
de mil noveoentoa e setenta e dois. Eu, (as) RaU
Faltin, Escrivão, o datilog,rafei e subscrevi.

(as) Alcides dOI Santos Aguiar
Juiz de Direito em exercicio

CERTIDÃO
Certifico que a presente c6pia coufére com o

original do que dou fê.
Guaramirim, 26 ds setembre de 1972

, Ralf Fàllin, O Escrivão

A ti, menina-moça, a nossa homenagem
D

CL Paulo Morettl

ebulante/72, meníee-moçe jaraguaense, do pedes
1111 de IUIl juventude, 15 anos te saúdam, E
desse pedestal emerge a lua imagem qual diva
eníenede pela beleza d. lua grllçll e pele grilça
da tua beleza.

'

E enquento desfills CI graciosidade dos teus ges·

lOS, a meiguice. da rue luventude, a JOVialidade
do teu sorriso, lua' alma rrensparece candura,
teus olhos refletem IIlegria, teu corpo envolve
delicadeza.

' ,

rolo que desabrocha, és a razão 'de ser dos se

res que re querem, és vida pare quantos contigo
convivem, és afelo para tenrosque te amam. és
esperança para Iodos que em ti confiam, és o

centro de etenção de Iodos.

u ma nová fase da vida se abre para ti e, na

perspectiva da felicidade: mil ângulos DaVaS ee

multiplicam n. rele da lua extetêncta, li espira
ção do belo se concretize, a rosa bolão exala
perfume.

A pesearele recebe-te hoje e no florido encanro dos

rostoe jovens desfilam belezas louras e morenas,
esbeltae e grllciasas, bélezes todas nIlscidas do

, limar, belezas emolduradas no branco do ves,

lido lonio.

Dados apurados
Recadastramento

pelo
Rural

São oonvidados OB senhore! aciooista8 da Me

talúrgioa João Wiest S.A. para a Assemblêia Geral
Extraordiniria à realizar"ss às 14,30 horas dp dIS

23 de oulubro dil 1972, na séde social, com a se

guinle, ORDEM DO DIA;

1) Eleição da Diretoria e fixação de leus ho-

norários;
.

2) Aumenlo de capital em liioheiro;
31 Alteração estatutária correspondente;
4) Outr08 assuntos de interesse social.

A DIRETORIA

Copia recebida do ofi,
cial do Regillro Civil de
Guaramirim, n8ste Estado
Nikoldo Schaldsg e

Adele Klitzke

Ele, brasileiro, solteiro,
tratorista, na tu r a 1 de
Itoupllva, npste E,tado.
domicililldo e relidente
em Itapoouzinho, neste

E para que chegue ao 00-

nheclmento de tOd,OB mandei
passar o presente edital que
serA publicado pela Imprensa
e em cartório o.de será
afixado durante !fi dia.. Se
all(liém souber de algum Im
pedimento acuse·o para os
fins legaiS.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras. Painéis,
Faixas e Placas

Mudou·lie para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por falar E D I TA L
n·o fígado Gorgônio Barbosa AlTes

.

.

• • •
O Doutor Alcides dOI ôentos Aguiar, Juiz de E I f' d I D hDireiro da Comarca de Jaraguá do Sul, ESllIdo de

s a OI uma ec ereção de eus 110 ornem,

Napoleão L Teixeira ôenre Cerertna, ne forma da lei, etc, logo depoís que esre foi crtedo: "I. iS pÓ, e eil pó Ie
lurOlr61". O homem foi feito pelas mãos de Deus, re-

(Psiquiatra, em Curitiba - Profeillor Catedr6Uco da FAZ SABER 1l0S que o presente edital virem cebendo dele o fôlego da vida. Essa vida que lhe
Universidade Federal do Parad). ou dele conhecimento tiverem e tnteresser possa. que foi comunicada seria eterna, se não sobrevivesse o

- 1 - por parle de INDUSTRIAL TeCNlCA TRIANGULO, pecado, Mas o pecado, infelizmenle apareceu ínrerron-
Certa vez, um jurista brasileiro resolveu fazer atreves seu besrente procurador, advogado dr. Rei- pendo IIS boas relações entre Deus e o homem.

"ohe-up" em Paris. A primeira pergunta do médico' noldo Murara. lhe foi dirigida a penção do seguinte Tal. estedo de desobediência a Deus lirou do
foi Be era advogado promotor ou juiz. Como estra teõr: - PETIÇÃO INICIAL: - EXM. Sr Dr. JUIZ homem o privilégio da sobrevivência numa condição
Dhasle, pois Dão havia contado sua profissão, ouviu DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO de grllça e o levou à separação do seu Criador. Por.
logo a explíoação. "é que o senher possui o que 08 SUL INDUSTRIAL TÉCNICA TRIANGULO, por esse motivo é que diz II Bíblia que o Senhor lançou
médicoR alemães chamam de "fillado juridico", ou seu diretor proprterérto, enndade juridica de direiro o homem íore do jardim do Eden, especialmente
seja figado acostumado a sofrer 81 agrur81 da pro- privado, esrebelectda na cidade di! Corupá deste Co criado para ele,
finão"... ,marca, por seu procurador besranre (Inerrumento par- Além de lançar o homem fora do [ardlm, como

- 2 - rículer de mendaro incluso). advogado infra essrnedo, medida de .segurença, para que ele não tentesee vol
O que - data venia, como advollados ulam tnscruo na O. A. B. seção do Estado de Sallta Ca ter sem o devido reparo do seu erro, diz a Bfblia

dizer, - pode ser discutido. Ao 'que me conta o rarrne, sob n." 326, com escrirório à Praça Angelo que DeliS colocou querubins ao oriente. do Jardim
Régis, meu filho, advogados discutem, brigam, cae- Pillzera, n.· 33, I.· andar, telefone 2188, nesta cidade, do Eden e U,.111 eepade inflilmada pare gUlrdar o

gam alguns" se distratarem mas, saindo da audíen- vem com fundamento uos termos do 'inciso I do im. caminho da árvore da vida.
.

oia ou sesião de júri, abraçem-se e vão tomar um 1316 do Código Civil, menttesrer o desejo de exnn- O homem, esetm, no seu esredo de pecado, se

oafezinho; como se nada tivesse havido. guir o mandato de procuração que outorgou a BEN· 10rDOU uma criatura vulnerável, sulelte a quedas e

'O tal médico carecia ver i••o sim, o que é lua VINDO NOGACZ. bresüeíre, casado, comabtltsra, re- derroree. Desde' então seu estado de fraqueza' e ll
"figado médico". É que o esculãpio costuma ter stdenre e domiciliado na cidade- de Corupé, II pro mitações se sobressai, conforme II descrição das Es
uma sensibilidade de prima-do ns; qualquer deseu curação lavrada no Livro 17, fls. 146, do Tebeltonero cruures. Daí II eftrmeção do profere Isaías: "MIIs
tsndímento, pequenó que seja, recalcado, fica lhe Aluisio Carvalho de Oliveira, da cidade de Corupä, agorll, Ó Senhor, tu és o nosso pai; nós o barro, e

roendo as enlrenhas vive a lixar lhe (oom lixa gros- desta Comarca de Jaraguá do Sul. com os poderes tu o noeso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos"
sa) a alma. vira rancor. Na primeira oportunidade, coustemes da mesma (Certidão Inclusa). sendo em (64;8).
holça (vomita) o sapo (ou lsrgato] guardado - plos, gerais e ilirnuados, pare gerir. edmtntstrer a . No grllnde universo de Deus o homem é algo
manda brasa, vinga se valendo: fura o olho chupa Ilrma do outorgante, entre outros. assinar. descoDIar, pequeno, minúsculo, insignificllnte. e ele apenas
o caldo e lambe o buraco; escalpa; tira o couro; emirir cheques, dupllcetee, letras, movimentar contas maia um detalhe no mundo da criacão que se nos

tira o couro e salga o cara Vi,o... correntes, celebrar conrreros com estebelectmemo de idigura imensa e indescritível. Foi pensando nessa
- 3 - .

crédito, etc, Acontece, porem, que não mats convem pequenez do homem que um dos salmistas declarou:'
Fillado puxa figado, mudo de asaunte. Para ao requerente manter em vigor a dira procuração, "Quando vejo os leua céus, obrll dos leus dedos,

.ollar a falar que o brasileiro 1I0bre da figadoma- rllzão porque, desejll revogá Ia. Pelo que preceitua a lua e as eSlrelas que prepllrasle, que é o homem
nia. "Não farã mal ao figado?" - primeira pergun- o inciso I do arl. 1316 do Código Civil, quer o maD- morlal part! que te lembres dele e o filho do homem
ta que se ouve, ao oferecer algo de oomer ou be' danIe. nOlificar ao mllndatário e a lerceiros, median- para que o visiles? (8:3,4).,

•

ber a muitos. Se I) médio, bem intencionlldo, qus- Ie public'ação por Edillll, II revogação da prccura'ção. Mas apesar da insignificâncill do homem,. Deus
rendo ajudar, dá amostra a quem dela careoe, arris" O DIREIlO Segundo o comenlário do arl. 1316 do CÓ lhe deu o maior de Iodos 'os privilégios; o conheci'
cI-se a deoepcionado, receber pela proa um "serA digo Civil, J. M DE CARVALHO SANTOS diz: - menlo da SUl pelisoa e a pOSSibilidade do relaciona

que não vai atacar o figado?" Vai d'ai, muito costu- "� lei Dão exige �orma sacramentlll parll a revoga- mento desII! crialurll Iimitadll com o Deus infinito.
mam peroulir o abdome lenso, as léguas de distãn· ÇIlO do mandalo, admite se por isso mesmo, possa . O homem é VIIso de bllrro, mas nele foi depo
eia dita Duja glandula, e, deliciados com o "bum- ela ser express II ou tácita". JOAO LUiZ. ALVeS sitado o lesoum dll riqueza incomensurável de Deus.
bum-bum" que provoc:a, pontificar: "hojs, meu filia- (Código �iVil Anolado) IIssim se manifesta: "Em re- Cumpre-se na crilnira humaDa o que diz Paulo, o
do est' uma coisa!". !ação ao mandlllário, a revogação produz efeitos, eis opóslolo: "Temos, porém. este lelouro em valos de

- 4 - que lhe é nOlificado ... Como porém se deve dar co- barro, parll que II excelência do poder seja de Deus,
E tome droga, e tome chiis ... Se, um dia ti- nhecimento da revogação 1I0a terceirOl!l? No maoda- e não de DÓS" (II ·Cor. 4: 7).

verem lempo, de-am uma olhada na pratelaira diS to para Iralar de peSloal indelerminadas, o costume Não é à Terra nem 1I0S aslros nen: 1I0S demaia
farmaciaa e 'ejam quanto remédio comeQado por é o aviso pela imprensa. de que o mandalo foi re· seres do universo que DeliS ae revela, mal ao ho
"Figa", por "Hepa", por "Bili", "ßile" - são mui vogado, êste IIviso porem, não tem valor juridico 111- mem, como obra primll de sua crillção. Somos va

tos. gum. Ser6 mais segura a cautela, a inlimação por so· de barro, sim, mas vaso escolhido pelo soberano
Alexia Carrel, em Beu iivró. O homem esse ediral, publicado pela imprensll, em' vfrtude de ordem' ,oleiro como objeto de seu amor e de SDIII divina·

desconheoido", fal" daqueles, médicos inolusive, que judicial." O REQUERIMEIIO - Pelo exposlo, requer nos glorificação.
"sofrem", da "croyance au testicule"; dir se-ia que, termos ,do IIrl. 724 do Código de Processo Civil, se ,sendo o homem assim dislinguido por Deus
com licenQa do leitor, têm Oll lesliculoR na cabl1ça ... digne V. Ex. mandar nolificar por mandaro, o reque· como o ser que com ele deve reilicionar-se, imporl.

Isso, porque não oonhecia nOlSa geote. Qlle rido BENV!NDO NOGACZ. acima qualificado. de que se inlegre com grande empenho na relilização da

aqui, o que' hil é, mais que crenQa idolalria (idola- que ficam para Iodos oa efeitos, revóglldos os po vonlade suprema do Criador. Esle é um plano de
tria é que é) pelo figado. E' exato que foi �um deres II ele outorgados na procuração, e seja igual eVllngelho ensinlldo por Crislo pllrll a boa relação
frlnces - Pierre Janet - 'que, um dia, esoreveu menle IIverbado no Livro respectivo .do _

Tabelião enlre Deus e o homem.
'

.

que "Ie foie c'esl J'orgame da la foi" (o figldo é o Aluisio Cllrvalho de Oliveira, intiJ;lIl1ndo-se II este, II
_-----------

orgão da fé). No que não deixava de ler razio: não mais fornecer certidões da referida procuração,
pelsoa com fillado doente, é pessoa estragada. ou se o fizer, que·das certidões que eXlrair, fique
"Esse sujeilo é bilioso"; "isso é um atrabiJiário, é conslando II. Ilverbacão da revogação, e finalmente,
tipo de mau figado" - jli entrou DO lingua do po que se publique edililis na imprensa, para ciencia de
vo. Vem de longe, 'em: a palavra melanoolia vem terceiros. Procedida. 1115 formillidades legais, sejam
do grego ao ,er do qual, resultaria da pusagem. os aulas entreflues à' requerente, independenlemente
no sangue, da afrabiles, bils negra (meios, negros; de traslado (arl. 723 do C. P. C.). Dá se a ação. o
koles, bile): o sangue, "poluido", aoarretaria a de- villor de, Cr$ I 000.00. Nesles termos Pede Deferi·

pressão. mento. Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1972. pp..
- 5 - (a8) Reinoldo Murara. CPF. 004355709 DESPACHO:

Bem abstraQão feita daqueles oasoe em que,
- Rh. A. R. Como requer. NOlifique-se o mllndalá·

realmente, algo há na glandula nobrs - o que é rio por mandado e os lerceiros, por edilal, pelo pra·
da seara do. nobres colegas, que, aqui e alhures. zo de 30 dias. publicllção por uma vez no órgão O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Be devolam a especialidade, com dedioação e com oficial e duas vezes em jornal local. Jguá do Sul, Direito lia Comarca de Jaraguá do Sul.-'Estado de

petencia - abstraQão feita de caS08 assim. o que 20-972 (as) Alcides dos Sanlos Aguiar. - E, para Santa Catarina. na forma da lei etc ..

OOorre nesses "figadom8niacos, de que falamos DO que chegue a publico e conhecimenlo de Quem ilJle- FAZ SABER a todos 08 que O presente edi

comeQO destall mal-traçadas, é o que todo médico res:sar possa, foi pllssado o presenle edital que será tal de leilão, com ° prazo de vinte dia8 virem ou

oonhece como hipocondria, mania de doenQa. Quem afixado no local de costume, a8 portIIs do Forum e dele conhecimento tiverem e interell8ar possa, que
não conhece, de oome ou de ou,ir falar o,."Malade publiclldo Oll forma da Lei. Dado II pllssado nesla será arrematados por quem mais dllr e maior

Imaginaire" de Moliere? Era UOl deles.
.

cidllde de Jaragu6 do Sul, aos vlnle e um dias do lance oferecer, em frente às portas do Edifício.
EatudaDtes de Medicina sugestion&uis, podem mes de selembro do IIno de mil Rovecenlos e selen- do Forum, no dia 17 de outubro p. vindouro, àll!

vir a sofrer disso no decurso da viajada ,peloll li- Ia e dois. - Eu. Amadeu Mahfud, Escrivão, o 8ubscre- tO 00 horas.' os iDÍóveis penhorados a HEINZ SELL:
'roa de Patologia. Nos Estados Unidos, onde há vi (as) Alcides dos SlInto;;s Aguiar, J!liZ d� Direito. n8 aç�o. executin proposta por ARTHUR BENZ,
sigla para tudo, oriaram uma. sigla paTa iaso: SMD A presenle cópia confere com o original; dou fé. e abaixo descriminados:

(Studenls
.

of Medicione DiBeases'·). b que ,ale é Jaraguá do Sul, 21/selembro/1972. a) - UM TERRENO, situado no município de'
que, na grande maioria dos' futuros eBoulãpi08, a O Escrivão, Amadeu Mahfud Corupá, �esta Comarca, Da Estrada Izabel, em for-

"doimQa" 'passa logo.:.
-, mato triangular, contendo a área de 900 ms2.,

AVISO: Ausente, DO extsrior, de 4 a 15 de
A

. -

C
.

1 I d
.

1 EDIFICAD� com.uma CASApE ALVENARIA, com
8etembro. voltará a clinil'ar a t7 do aludidO mis.

- SSOClaçaO omerCla e n ustrla ai seguintes confrontaçoes: fazendo frente

'ineza 86 .irem à consulta, marcando, anlel, horá- de Jaraguá do Sul com uma linha curva, Da Bstrada Izabel, com 62

rio. Marcar pelo lelefone 23-8733 eDtre ) e 5 da ms, extrema de um lado com terras da Escola

tarde.
'

Assembléia Geral Ordinária Bienal Estadual, medindo 61 me., e de outro lado com

A R
..

t t d á Ed' I d Co
- ditas de Waldemar Werner, medindo 29 ms., de-

8cepOlODlB a a en er . 1ta e nvocaçao vidameDte registrado Bob n.• 37.204, aB IIs. 110,
--------------------, Nos tarmos do artigo 26, letra b), combinado livro 3 S, em data de 20/03/70. n8 Cartório compe·

Documentos Extrav.oados Ilcom o artigo 13, parÁgrafo 1.·, dos BSlatut08 So�ia�s, tente desta Comarca:
convoco os senhores aSSOCIados desta AssoclaQao Assim lerão os referidoB bens arrematados

para' oompareoerem ii A8�embléi8 G.l!r31 Ordinária por quem .mais der e maior lance oferecer. E pa
Eu, EDMUNDO E. SEIDEL. brasileiro, calsdo. Biennl a realizar·se no dia 23 de Outubro da 1972, ra que chegue ao conhecimento de quem interes

r.aidenta e domiciliado no município de CorupA. :às 20,00 horas, na sede social à. Annida Marechal sar possa, foi expedido o presente edital que se

Istado de S8nta Catarina, declaro para OB devidos Deodoro da Fonseca. 348. 2· andar. a fim de deli rá afixado no local de costume e publicado na

fins e efeilol que foram extraviados OI Reguinle" barar sobre a seguinle Ordem do Dia: imprensa. local. Dado e passado nesta cidade de

documentol: 1 - Exame a avrovação das cODtas da dire- Jaraguá do Sul, a08 treze dias do mês de setembro

Certificado de Propriedade do veículo Pick-Up, loria; do ano de mil nóvecentos e setenta ti dois. Eu
llIarca Chevrolel, chassis n.O CI44WBRa034-p, 2 - EleiQão I. Dir.. toria e Conselho Fiscal (I) Imadea M8�fud, escrivão, o subscrevi.

placa CO-0131, a Carteira Naoional de Habilllação para o biênio 1972-1974; (a) Alcides dos Sant08 Aguiar, Juiz de' Direito
n.· 63.520 e a Carteira de Identidade. 3 -_ Assonlo" de inleresse social. A presente cópia confere com o original;dou fé

Corupá, 27 d. setembro de 1972. Jaragul1 do Sul, 27 de selembrq de 1972 Jaraguá do Sul, 13 de setembro dI! 1972.
Edmundo E. Seidel hodoifo Hufanuessler, Presidente O Escrivlo, Amadeu Mahfud

E

Anuncie neste se�anário, seu

anúncio causará boa impressão

Edital de Leilão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POVOA
ANO LIV JARAGUÁ DO FlUL (SANTA CATARINA)

Olá, pessoal. .. eatames nà base da melodia do "chove
chuva, chove chuva, Bem parar", esperamos _que pare a chuva

N.o %.70'· chata e fnslstente, já é tempo não é mesmo?

�����������������!�������������������

SÁBADO, 7 DE OUTUBRO DE 1972

Domingo passado, os Lobinhos, excurclonaram com a

barca "Carljó" até São Chico. TurIsmo Crlstlan, enearregou-se
do belo pasaeío. Na prala dos Paulas, o Restaurante "Paíu Vem
"K" forneceu a alimentação. A comida é ótima, mas o aten
dlmento... - TurIsta não vem na marra. Por Isso um "Mo
bral" para o turismo de nossos belo. recanto. é a próxima
pedida.

t. Convite para missa
Laura Silvia Mendes Pereira

Falecida na Guanabara

Mário Tavares da Cunha Mello e senhora,
fazem celebrar em intenção da alma de sua que
rida amiga Laura Silvia Mendes Pereira, falecida
na Guanabara, uma santa Missa, na Igreja Matriz
às 18,30 horas de segunda feira, dia 9 do cor

rente, para a qual convidam todos os seus ami

gos, antecipando agradecimentos a quantos com-

90.595,50 As insônias de Jaraguá do Sul iiii-.par_ece_r4?m..a_es_tea_to_de_Pi_eda_de_CriS_tã.__•

Cl Enlace Cattoni - Baumann
No miclo do mes de fevereiro, os leitores deste jornal

leram um artigo mtltulado: Jaraguá do Sul, Cidade ID6.
pUa. Escrevia entAo sobre a polliição aonora em nossa cidade
mormente durante a noite, quando todo jaraguaenle tem
direito ao descanso. O problema, entao abordado continua.

Povo que irabalha precisa e merece descansar. Quando
desaparece o sUenclo, delaparece a capacidade de repouso.
O repoulo é criador. NAo Bign1flea nAo fazer nada. É vida

que se cOIIBtról em BI meama. A ação recebe lua própria
profundidade do repouBo.

o Senbor Diretor do Jornal também replBou o proble
ma, citando os artlgoa Ci9 e 60 do Código de Posturas do

Município que proibem buzfDas, cantorias e canos de des

carga abertos, dentro da cidade. Relerlu:se também à Lei n.
309 que prevê multa de até um salário mínimo. .

Ora, diante dos fatos e das lei8 existentes, o que falta
para por ordem neBta cidade? O espetáculo. que é oferecido,
ultimamente até com regularidade, todos os sábados à noite

pelas tres ou quatro horal da madrugada, foge a todo qua·
lificatlvo. Basta presenciar, ou apenas ouvir, para que a

llldignaçao tome conta de qualquer cidadAo que Be preza. É
justo, é concebível, que meia dúzia de malandros impeça o

sono dos moradores da Msrechal Deodoro, do Prooópio Go
mes e de outras ruas vizinhaa, com uivos e aSBobios, cantos
e violõea, corridas de caros e buzinas'! E ialo naa horas de
madrugadal ... "In qua urbs vivimus", diria Cicero, novamente.
"Quousque tandam abutere, CatllfDa, patientia nostra?" (Em
que cidade vivemos? Até quando abusarás, 6 CatllfDa, de
nossa paciênCia?)

A nossa Policia foi advertida. Alega, em geral, a falta O P f' M
..

I d J á d SIE
de pesBoal 8 de meios para coibir oe abusos. Os cidada08

rll elto uDlClpa e aragu ou, I'

deverao começar a defender-Ia por conta própria? A julgar tado de Santa Catarina, no uso de auas atribuições
pela condescendência, isso poderá acontecer cedo ou tarde, e na eonformidade do permitido no art. 6.0 itelD
o que seria desastroBo. I. da Lei n.O 3l!6, de 1° de novembro de 1971,

Por que me dirijo ii uma populaçãO culta, permito-me D E C R BTA
uma reHexao. Fatos como os registrados depõem contra os

:

traneviados em causa e depõem contra o bom nome da Art 1..) - Fica suplementada no valor de

cidade .. SAo massacradoB oa valores da cortesia, da at8n('Ao, Gr$, 199606,10 (Ceoto e noventa e nove mil, t;leill'
do respeito e da caridade. A fraternidade é esmagada. Nlo cent08 e seie cruzeiros e dez centavos). a dota
deve o volante escravizar o homem, despertar·lhe a agressl-. "ão '.130-27/189, do orçamento vigente.
vidade, o egoismo e a mtemperança; Y

Que direito assiste à mela dúzia de adolescentee vadios Art. 2·) - A despesa decorrente da suple-
de atentarem impunemente, contra a dignidade e a ordem? mentação constante do artigo anterior, correrá
A agresslvidade que nAo conseguem deHagrar, tom casa, por conta da operação de crédito autorizado pela
contra a'autoridade' paterna ou contra B diselplfDa dos pro- L' • <'66 d 13 d t b d 1972
fessores, em classe, deve aer descarregada no trabalho ho- el n. .. ,e e se em ro e ,

nesto, no esperte organizado e sadio e no estudo conscien- Art. 3.· - Eate decreto entrará em vigor na

cioso: Se OI pais ocuparem seus fllhos durante o dia, nAo data de 8ua publicação, revogadas a8 di8posiçõeS
viverAo ocupados e preocupados com eles, durante a noite. em contrário.

O tráfelto da cidade e o sUenclo da noite somente ga J á d S 1 2n d S t b d 1972
nbarAo suas batalhas fundamentais, no coraçAo do homem. afagu OU, '" e e em ro e

Aa leis mais severas serAo meHcazes enquanto no coraçAo Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
se an1nbar mdene o egoismo. Por acaso, será demais solicitar O presente decreto f"i publicado neste De-

cortesia, moderaçAo e prudencia a uma ,Jl0PulaçAo que, desde partamento de Expediente, Educação e A8si8tên
euas origenl, cultiva os valores cristAos. Ou defenderemos cia Social, a08 29 dia8 de) mês de 8etembro de
nossas sILs tradições, ou exaltaremos o sub-homem, o homem
em processo regressivo de des-hominlzaçAo. Nlo aconteça 1972.
tal para Jaraguá do Sull A.K.

Ensino Superior preocupa responsáveis
A convite do Prefeito

Municipal de Jaraguá do

Sul, reuniram 118 na ultí
ma 2a.·feira, às 20 hs.,
na aéde da ACIJ, os ele
mentos mais representa
tivos da sooiedade local,
ocasião ·em que foram
ebcrusuos aasuutca rela
eíonadoa com o ensino

superíor, a ser implanta
do em nosso município.
ApÓ8 àmpla exposição

do Vice Prefeito, o ple
nário, por unanimidade,

resolveu pela constituí
ção de uma Comíasão

que deverá tratar dös

prlmeircs pa8898, reca
indo a presidência na

própria pessna do er.

Hans Gerherd Mayer que,
dentro de dia8 deverá
proceder à escolha dos
dem a ia membros que
comporão importante eo

mtssão, voltada para o

ensino superíor em nos

80 meio.

Joinville patrocina Festival de Música
O Conservatorio Musi·

cal "Beethoven" de Jo
invilie, realizará na

Cidade dos Peíucípes, o

1.0 Festíval da Musica
Popular Brasileira Estu
dantil. com desenrolar
nos meses de Outubro,
Novembro, e Dezembro
do eorreate ano. Uma. O Cine Colon, segundo
gravadora de São Paulo contactos menudes com

deverá gravar em LP as seua diretores, daverá
12 mÚ8icas classificadas. ser o local da apreeen.
A08melhores colocados tação da f i n a 1 fi aím a,

lerão distribuidos pra- transmitido pelaa esta

mios: do 1.0 ao 5.0 luga- ções de rádio e televísão.

reli, ganharão premios
em dinheiro, t r o f é u e,
medlilhas e diplomes. Do
6.· ao 12.· lugares. ga
nharão troféu8, medalhas
e diplomas, inclusive a

gravação que será feita
em sao Paulo_

Obras sociais' da

Paróquia de Massaranduba
Entidade religiolo alsir'encial, .ediada à Es

arada Guarani Mirim, município de Mallsaranduba,
Estado de Santa Catarina, registrada no Registro
de Penoas da Comarca de Guaramirim, cad88lrada
no CGC(MF) 82.7'2.792/0001.

BallDIO Gerll encerrado em 31 �e dezembro de 1971

A T I V O
Caixa
Banco Bras. ds Descontol S.A.
Veículos

.

Im6veis e Benfeitoria.
Instalações

.

M6veis 8 Utensílios
Inv8ltimen'os

PASSIVO
Variação Matrimonial 90.205,50
Contas a Pagar 390.00 90.595,50

Demonstrllão di Receltl e Despesa, em 31-12-71

Alugu'el 3.631,00
Bar e Festas 9.M9,40
Rendas Diversas 612,10
Despesaa Gerais 1.779,53
Variação Patrimonial 12.012.97

1.7'8,53
2805.45
12.2'1,00
5679i.84
5000,00
fi '50,00
6554.68

13.792,50 1a.792,50
O balanço e a conta de receita e despella,

acham-s� transcritos às páginas 16 e 17, do diário
n.· 1.
rh - Massaranduba, 31 de dezembro de 1971

Pe. Vicente Stelmaszczyk - Presidente
-

Eugênio Vitor Schmöckel
Contador eRC-SC 1.605 - DEC 51.083

Eletromotores Jaraguá S.A.
CGCMF 84429695/001

Sociedade anônima de capital aberto
GEMECIRCA-72/338

Rua Venâncio da Silva POrto n.o 399
JARAGUÁ DO SUL (SO)

- Assembléia Geral Extraordinária· -

Ficam convidados 08 senhore8 acionistas des
ta 80ciedade. para p"rticipa.rem da ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar se DO dia
21 de outubro próximo, às 9 hora8, com a seguin
te, ORDEM DO DIA:

1. Aumento do capital !locial, de Cr$ 5 400.000,00
para CrI 6.750.000,00. com o aproveita.mento de
parte dS8 reservas livres no montante· de Cr$
1.350.000,00;

2. Concl:!8são de autorização para o .proces
sa'mento de novo aumento dI:! capital, por subscri
ção particular, no mont!mte de até Cr$ 2750.000.00,
com o que o capital 8eria elevado para Cr$
9.500 000.00 '.

3 Reforma d08 e8tatutos sociaiA e

,. Outr08 a88unto� fie intere8se social
Jaraguá do Sul. 27 de setem,bro de 1972.
ELETROMOTORES JARAGUÁ S, A ..

, A Diretoria

curtição da semana
MY,

Direlores da WEG
DOS "Slales"eEuropa

. .

d
o ncaso amigo :Moacir B., colheu mall uma rosa no

C,?S. e equlp�mentos I� us

I
jardim de sua existência, no último día 04, a voce os nossos

rners, GI feIra de Chtcago vOtOI de felicidade•. Os "come. e bebes", virão por carta, te
onde se ldentlfleerão com leione, ou pessoalmente?

os ulrimos avanços tecno . Uma nota mufto especial para a Sociedade LocaL

l6gicos do mundo lndus- Dia 11 do corrente, 4_' feira. nosso colega Osmar Ro-

trial, visando a consecu- gérlo, entrará no rói dos homens sérios. Aos nubentes pere

ção de subeídtoa para a
nu votos de felicidades, desta coluna.

instalação de uma nove A Sociedade União pstá acontecendo.
-

dú
.

d lé Dias 23 e 24 de setembro último, a patota da cidade lá
10 uerne e motores e -

compareceu No "general" o Teco e o .Nono obtiveram o 1.

trlcos, proletada'pela WEG, lugar. Vam�s mostrar as medalhas?
.

e desenvolvimento da amel 'E voce "Piá", velo matar a f�me com bolinhol de car

fiibriclI. Na Europa, visi- ne pelas bandas de cá?

terão fábricas da Suécíe, O que foi lISO? A carne molda esgotou por lá?

Alemanha Ocidental, fran- o Arlobaldo, fala que não é trouxa, mas quando sem

ça e Suiça. pensar uma gata te prender, aí conversaremos novamente tá?

Embercerem com des
tino a USA e Europa, di
retores da Eletromorores
)lirllguá' S.A , Geraldo
Werninghaus e Wer n e r

Ricardo Voigt, para um

giro de 45 diae, com o

objetivo de contactar com

díversee empreses, laclu
stve fabricantes de moto

res eletrlcos.

Nos E.tlldos Unidos ví
sitarão, além des dtverees
fábricas de motores elérrí-

Édlo, "voce .abla que o destino sempre se encontra no

camfnbo que tomamos para evitar? Ve lá, o que andas fazen
do? Salba. escolher uma delas. O- K. ?

Como é Baldoca, já exibiste teú fUme?
Ou ela não entra na tua _ .' val ver que' a tela é rr.ulto

pequena;
Pobre do Sandro L., até parece que seus pais qulzeram

lhe pregar uma peça.
Agora ele ja pode treinar para "papai", se começar a

fazer a mamadeira e 1"var fralda. ·do Irmãozínho,

TCHAU... semana que vem eataremos ai com mals
badal.adas certo?

A todos "aquele abraço".
I: não esqueçam hoje, o tradicional Balle da. Debutan

te. no Clube Atlético Baependl as 23 horas, com a Orquestra
nova Ravena, de Laguna.

O traje é a Rigor.
São as patronesses: Laura 'D. da Sßva, IolandaW. Drles

sen, e Sibila N: Emmendörfer.
.

E 81 encantadoras debutantes; Alafde M. Leltholdt,
Carlm E. Schwelnle, Delle M. Rubini, EdllIa .A. Lazzarls, Ja'
nice M. Haffermann, Juçara M. Amódlo, Magali .M. Ferreira,
.Marize R. Ballock, ROia N. Maoichl, Rosane E. Plccione, Rose
H. 140rettl, Sônia M. Airoso, Sally Neltzel, Sandra Schulz,
Vânia Cubas D'Aqufno, Vera R. Taranto Geslner.

Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecâni
cas e do Material Elétrico de

Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente Edital ficam convocados todos
08 Senhores essoctadoe do ôtndícero dos Trabelhe
dores nas Indústrias Metelúrgtces, Mecânlcas e de
MaterIal Elétrico de Jllraguá do Sul, em gozo de
seus Direitos Sindicais, para se reunirem em essem

bléla Geral Ordioárill, no próximo dia 7 de Outubro.
às ló,OO horas em primeira convocação ou às 16,00
horas em segunda com qualquer número de easocte.

dos, em sua Sede Social, sita à Rua Artur Mueller,
105 pera torner conhecimento e dellbereçãe da se

guinte ordem do dia:
1.0 - Leitura, discução e votação pJ'r escrutf

oio secreto do Baflloço e ii CODtll de Receita e Des

peaa assim como do Rell'tório de Diretorill, refere!!

te 1I0 exercício de 1971 e do PlIrecer do Conselho
fiscll].

�.o - Demllis IItos pratiClldos pela Diretoria.

.
3.0 - Leiturll, discução e votação por escrutf-

nio secreto da propolta Orçamentária para o exer·
efcio de 1973 com o respectivo pilrecer do Conselho
fi.cal.

.

)lIrllguá do Sul, 04 de Outubro de 1972.

Celso Salustillno Medeiros, Presidente

Luterana de Jaraguá do
Sul, na presença d"l pais,
padrinhoe e grande nú
mero de c o n v i da do •.

Após'a ceremOnia reli"

giosa, os convidados se

rão recepcionad08 nOI

salões de le8ta do Salão
!lemanha, em Treis Rios
do Norte. Aos nubente8,
seus paie e demai8 fa
miliare., "Correio do 1'0-
vo", apresenta votos de
muitas felicidades.

Gasam-se hoje, peran
te ai l6il dos hom8ns e

de De1ls, doill Jovens que
um dia juraram unir-se

para seguirem uma ca

minhada comum. Assim
é que a Srta. Ermelina,
filha de Vicente Cattoni
e lira., deverá tornar· Be
a esposa do jovem Ado·
lino, filho do sr. Bertol
do Baumann • sra. - A
ceremOnia religiosa terá

lugar à!l 16 hora8 de ho

je, na Igreja Evangélica

Estado de Sanll Catarina
.

Prefeitura Municipal de
JarODUB �D 8ul
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João Mathia8 Verbinenn,.D'iretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


