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Uma areahe em �aragucí do' Sul
Em fios do mês passado,

foi inaugurada, na cidade de
Jcrolluá do Sul, a Creche "Cons
tância Piazera", A presença do
Governador Colombo Salles e

de sua digníssima esposa pres
tigiou o' grande acontecimento,
que manifestava a generosa ten

dência d!l elma daquela progres
slsta população.
Em nome dll Ação Social de

laregué, p r o m o t o r li daquela
graode obra de esststêncte à
infância e à maternidade, dis
cursou no ato, o Dr. Mário Ta
vares da Cunha Mello, cujas
palavras, envolvendo hornene
gens também lIO Chefe do Po
der Executivo do Estado, sa

lientaram ainda a fidalguia da
senstbilidade de D. Deyse Wer.
ner Salles, a quem já se devem,
no Estado, relevantes' tníciett- •

vas fill:lntrópicas.
Aludindo à cempenha reell

zada nesta Cepual pela Primei
ra Dama do Eslado" o Dr. Má
ne Tevares da Cunha Mello;.
associou lIS intenções da cria,
eäo da Creche de Jaraguá do
Sul ao sentido social e hurna
no que vem lnsplrendo, nas

suei eruzadee dê benelíeíos, a

Senhora Colombo Selles. O
Ilustre orador, refe,rindo se à
polínca de valortzecão do ho
.mem brasileiro, mele básicll
dlls diretrizes do Presidente
Médici, acentuou a idenljdllde
de sentido dll Ação Catarinen
se doe Desenyolvtmento, dllndo
assistêocia ao homem catarinen
se das fábricas e dos campos.
No cuidado pare com 6 prj!sen
Ie e o futuro da criança ,éstiÍ o
Governo de Sanla CatadnêLine-

parando es gerações noves pll
ra a efetivação dos grendes
'destinos do Estado:

Esse pensamento do Dr.
Mário Tavares, em toda II sua

bela oração, situou a noese

política edmmístreuve em nível
da cooperação que lhe estão
.oterecendo as classes empresa
rlas e a iniciativa prtvàda, in
clustve os setores de asstsrên
era filantrópica, ao encontro dos
menores e em harmonia com

os senumemos predommanres
da mulher carertnense A Ação
SOCial de Ierezue. pela sua

digna prestdenie, Senhora Car
mem ßretrheupr, e graças à
piedosa doação do terreno pe
Ia Senhora Lolita Stein, reehze
uma obra de elevado significa
do humano.

.

A certo tr:echó de -sue elocu
ção, o orador Itlsou um dos
cerecrerfsttcos que, postos à
mostra sempre em rode pene
do território cerannense e re

velando unidade esprruuel mui
to louvével, teve Illllbém em

Jaraguá do Sul o seu índice
honroso, nessa obra: em que
pese o espírtro progressislll de
nunciado na pujança duma ex

pansão industriell muito prornis
sore, li consciência popular não
subordine c seu ídeel ebosor
ventemente tiO ulllitarismo eco

nômico, mas encontra esrfmulc's
superiores na própria sensibili
dade para o exercício da soll
dartedade humilna.

Vem, portanto, lambém de
lá umll mensagem grata aos

que se preocupam com o desti
no do homem, lInte os graves
problemaIS que conju�l:!m contrl:!

,

'r.onso;nhi notiêiamu8
! m edições anteriores,
realizou SI' na última 30.,
feira, dia 10 do corrente,
a esperada conferêncía
de Frei Aurélio Stulaer
sôbre a fundação de Ja
reguä. Com a comparên
cie de todos os íntegran
tes do Rlitary. Líons 9

Clube d e Dlretores Lo
o jista .. , além de numere

I!O� convidados, autori
dades locais e munící

pios vizinhos, realizou se

a conferência, m u, i to
8plaudida, com constan
tes perguntas por parte
da assistência, interellsa
da DOI detalheI! Bôbre
fRtns que formam os pri
OIÓ dlo do nOS80 muni
cípio, especialmente, a

cirlIlIj1'1d,,'Jaraguá, Entre
as muitas homenagens
tributadas à Frei Allré·

Il sorre dIS crianças de hoje.
Todavia, aIos como esse que
projeta em todo o Estado o

exemplo dume cidade, cujo em

bente social é assim propíCiO
às menífesteções da beneficên
cia, são forças construtivas que
colrrnern o desenvolvimento por
um dos ângulos essencrels de
sua concretização, Não apenas
ourne região, mas de todas as

áreas de atividades rnúlnples
do Estado, idênticos gestos
vêm definindo, em termos de
um" poljncs de desenvolvlmen
to integral - e fundementel
mente aplicada à dign:flcação
e valorização mental e fíSICO
do homem - o pensamento
dirigente desta grande etapa da
evolução d.a sociedade cerert-
neose .

, .,,0' f
"

E sempre terá de ser grato
aos que aspiram à mets pulen

'

te formação duma consc.êncie
de solidariedade humana, em

todo o Pcís um acontecimento
como eS8l1, que celebrrze urna

obra feila do produto de con

tribuição popular, expon.ânee e

generosa, com o epoio da Pre
feitura e de Legião Bri:lllileira
de Asetstêncte.

A Creche "Constância Plaze

ra" é bem lImll expressão viva

dessa' conséôência que recomen

da um povo à �impaliil geral.

, Transcrito do J ornai "O Estado"

de Florlanópolls, da edição de lOde

outubro de 197%.
'

Gustavo Neves'

ARENA
Apresenta Candidatos a Vereador

A Aliança Renovadora Naelon-I, Rpr"senta DR

seus candidatos para 81 11 .agas da Câmara Mo,
nlcipal. A 15 de Novembro de 1972 nê um vote de

confiança a Jaragui do Sul, votaudo pm um dos
nomes abaixo apontados.

II
Escreva o número ou o nome do candtdaro

de sua pref .. rência.
, 2101 - Affonso Franzner

.

2102 - Albino Wehrmeister
2i03 - Eugenio Gascho
2104 - Haroldo Ristow

10105 - José Carlos Neve�
2106 - lFidelis Carlos Hruschka
2107 - Waldemar Rocha
2108 - Belarmino Garcia
2109 - Mario M�rinho Rubioí
2110 - José Albert<) Klitzke

2111 - Heinz Bartel

A Conferência de Frei Aurélio

COMUNI:CADO

�edeIQ(

.' I
,

I,
,

• I

N.O 2.705

PAIRA lPIRIEflEn1[�
I

Veículos não

emplacados se

rão apreendidos
A Del!'gRcia de PolfcÍll

da Comarca de Jaraguá
do Sul, está divulgando
para conhecimento dös
intere!l88dop. que Cl8

proprietllrios de veiculos
motorizados, com placas
final 1 Il 6, ainda nfio
licenciados no corrt'nte

aDP, à partir 40 corr�nte
mês serão apreendldoll
e notificados Os proprte
tários em falta com o

emplacaDlegto de seus

veiculos deTem acaute

laI' se o quanto aDte8,
para não S6 verem em

situações embaraçoslls.
�==================o==============�

comunica seus prezados clientes e a população ein] geral que a

partir de segunda feira proxima, dia 16, passarä a atender. em

suas novas instalações, à

Av. MARECHAL DEODORO, 320

(antigo Banco do Brasil)

Onde espera continuar a ter a mesma.' preferência que até aqui
recebeu de todos

REDELAR . Com. e Repi. Ltda,
Mal. Deodoro, 320 - Fone, 2166

Euqênio Sirebe
ARENA

lío Stu'!zer, apresentou o

conferencista o seu livro
- O 1.0 Livro de Jara

guá, que deverá Ber edi
tado dentro em breve

pela Editora Vozes, de

Petrópolis; com o Iman
ciamento e compra por
parte da administração
pública, emprêsas e a po-

'

pule ção ínteressada na

divulgação do livro que
enfeixa a fundação de

Jaraguá do Sul.

Comunidade
realiza Bazar
A Congregação de Se

nhoras Evangélicas, fará
realizar às 15 horas do
dia 24 do corrente, no

Salão da Comunidade
Evangélica LutheraDa, o

seu tradicional ba z a r,
para o que são convi
dados todos aqueles que
desejem colaborar ne'ste
movimento beoeficiente ..

Além do bazar, s e r ã o'
ofer"cidos cbfé e jogos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 3, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul - S. Catariaa

"CORRflO DO POUO" ���c::oc::::ac:::o Eletromotores Jaraguã S.A·IIa
-

�fundação: I1rlur Mul/er _ 1919
A .S CGCMF 84429 695/001 �I CO � llllllllat �� 1L fi O illlS

-

_
Frutl/er., • Or".ment.l, Sociedade anônima de capital aberto ?'';' \ ,

Emprêsa Jornalistica G ME
"Correio do Povo" Uda. Laranjeiras, PecegueiroB,

E C/RCA-72/338
- 1972-' Kakiseiros, Macieiras, Ja- Rua Venâncio da Silva Pôrto n.· 399
Diretor boticabeiras, etc. Roseiras JARAGUÁ DO SUL (S.C)

Elllênio Vitor Schmöckel Dahlias, Oamélias, Oonl-

ASSINATURA: feras, Palmeiras, eto., etc
- Assembléia Geral Extraordinária -

Anual Cr$ 15,00 Ficam convidados OB senhores acionistas des-

Semestre ... er' 8,00 PEÇAM CATÁLOGO ta sociedade, para partlclperem da ÁSSEMBLÉIA
Avulso . • • • Cr$ 0,30 GER L EXT Á
Número atrasado CrI 0,50 ILUSTRADO A RAORDIN RIA a realizar se DO dia

21 de outubro próximo, às 9 horas, com a. seguin
te, ORDEM DO DIA:

1. Aumento ao capital social, de Cr$ 5400.000,00
para Cri 6,750,000,00, com o aproveitamento de

parte das reservas livres DO montante de Cr$
=c:::.�c:::oc::=o 1,350,000,00;

2, Ooncesaão de autorização para o preces
samento de novo aumento de capital, por aubscrí
Cão particular, no montante de até Gr$ 2.750,000,00,
com o que o capital seria elevado para Cr$

Registro Civil 9.500000,00
3. Reforma dos estatutos socíals e

4, Outros assuntos de Interesse social

Jaraguá do Sul. 27 de setembro de 1972,
ELETROMOTORES JARAGUÁ S, A.

A Diretoria

Negócio de Oca!1ião.
Vende se um Bar e

, Quintanda C/SÓlida e nu.

merosa freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria nf! Balneário
de Barra Velha.
Vende·se por motivos

de doença. .

Informações n/redação.

e residente em Barra do
Rio Gerro, neste di8trito,
filha de Daniel Furlani e
de Alma Dematte Furla-

Ele, brasileiro, !lolteiro, �operário, natural de Ja
ni. .-

J'aguá do Sul, domicilia- E para que chegue ao co- . Dr. Reinoldo Mupara
do e residente em Barra nheclmento de todos mandel rd R' passar o'presente edital que "Correio do Povo" � II �O 10 Cerro, neste dis- será publicado pela Imprensa ADVOGADO
trito, f i I h o de Carlos e em cartório oade Berá .

Prip.be/ e de Em Drews afixado durante 15 dia•. Se um Jornal , {
Priebe', alguém Bouber de algum Im- ? Escritório ao lado da Prefeitura ,
Ela, brasileira, solteira, pedlmento acuse-o para os a Serviço do rovo

L___ �f1iIs legaiS.

.______
�JARAGUÁDO SUL

�
do lar, natural de Jara, AUREA MüLLER GRUBBA
guá do Sul, domiciliada Oficial

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH::2n..:co - C.H..JH:. 1'7

(C.P,F.) N.o 004364879

Oirurgia e OlhJlca de Adultos e Criallças
Partos - Doenças de Senhorae

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - OORUPÁ

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

<CORUPA., _ !liA:l!liIlI'A CAlt'AHI:J!!IiA

São convidados os seuhoree acionistas da Me

t�lúrgica João Wiest S,A, p"ra a Assembléia Geral
Exsraor-dinär ia à rsaliaar-se ·às 1430 hor as do dia

23 de outubro rie 1972, na séde social, com II se

guinte, ORDEM DO DIA;

,
CL Paulo Morettt

É uma forma viva e dlnêmtce de pretícerrnos e

ensinarmos o Leontsmo. Informações bem ctreunsten

ciildas constam de roteiros apresentado. simples e

eloqüentemente treduzindo formas e fórmulas de bem
conduzir reuniões e assembléias.

Por isso, não nos move-qualquer preterição nes

Ie modesto comentário, nem desejamos fazer crlJica

elogiosa ou negenve: também não é nosso escopo
veicular nossas impressões péssoale sobre o aSSUDlo

ClU dissecá lo em lermos de exposião aprofundada.
Com álegria e lealdade dizemos que Iodos nos

empenhamos em sempre epresenrerrnos o melhor. Não
restem dúvtdas de que técnicos é especialistas Oll

matérte certamente descobrirão lecunes em nossas

reuniões e assembléias, mesmo porque toda obra hu
mana está suleira a lacunas, por meís que nos esme-
remos por ehrniné-les.

Mas o que pretendemos aqui é telrcuer nossos

presidentes, sempre espontâneos na forma de apre

sentar problemas e colher soluções. Inegavelmente,
não é tarefa fácil. lsro põe em relevo o trabalhe de
comando exercido por nossoe comandantes que, sern

subrerfúg+os formalizados, obtem excelentes vitóries,
vitórias que exigem duros combales mas que rredu

zem él verdade simples que encanta e agrada e re

presentam o serviço deelnreressedo que estimula e

desenvolve,
A lese do servíço deslnreressedo se desiece

assim com fidelidade leonísnca, tornando assim nos

sas reuniões e assembléias atraentes e até empolgan
res, sern a mínime quebra de enrustesmo ou dos prin
cípios que emanam do Leontsmo. Sem esquemas ri,

g.dos, mas com rotet-os bem definidos, nossos encon

rros procuram; antes de mets nada e acima de tudo,
eproxm ,r COirmãos de idealismo, ídennf.cer propô
SIlO�, somar esforços pare dívrdír encargos, diminuir

problemas para rnulupljcer realizações,
Imbuídos dessas propösuos. Iodos os leões e

Iodas as dómadoras se ocupam e preocupam em tor

nar as reuniões e assembléias' simples mas vivas,
IIlraentes e alé intuitivas, fazendo com que, da coope

ração mÚlua, res'ullem a riqueza e a beleza do con

JUDIo da obra leonfslica,
E ao curso natural dessas reuniões e assem

bléias quaDlas vonlades desperlas, quanlas vocações
descobertas, quantas tendências manifestas, quanras

idéias semeadas, quantos frutos colhidos; são leões

e domadoras que; a exemplo da Pllrábola evangélica,
esforçllm se por duplicar os lalenros com que a mu

nificência divina houve por bem aquinhoá los.

Disso ludo resullam inicitltivlls, brolam campa

nhas, numa clara tr.anifeslação de zelo, São os leões

e a:s domadoras que buscam, ·sem esmorecimenlos e

sem desânimo, um conslanle aprimoramento leonfsli

co. É o próprio sen lido da responstlbilidade que se

reflele em cada novo enconlro de leões, em cada

nova reunião ou assembléia. Alravés da Iroca de

idéias e de experiêocills definidas pela ascética leo

nfsliCil, procura se, em cada nova oportunidade, criar
uma nova atmosfera de intensll confraternização .acres

cida do eSlfmulo pelo 'trabalho que é, em úllima IIná·

lise, decorrência natura1 dll prática do serviço desin

teressado,

Nossas Reuniões e Assembléias

Metalúrgicajoão Wiest S.A.

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

SOCIAIS

Aniversários
Aurea Mülleu Grubba, Oficial
do Reglstro Civil do I. Dis
trito da (Iomarca de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa

Catarina, Brasil.
F8z Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

--------------------

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Casar-se

Fazem anos hoje
- A sre. H i I d e g a r d

Albus Berrare;
- a sre. Anita Voigl.

Fazem anos amanhã
_ a sra. Tereza, esnö

s�
.

do sr. Juliano ônnghen,
em Londrina, PR;
- o sr, Adolfo ßertel,

em ltapocuzrnho..

Dia 16

Edital n." 7,926 de �/IO/72
Orlando Pruner e

Leonír Pessare

CGOMF: 84430768/001

Assembléia Geral Extraordinária

Ele, brastlaíro, solteiro,
__;. li sra. MlIria Schlo- pintor. nascido em Brus

eher; que, neste Estado, domi
- a sra. Alrona, espôse ciliado e resirtente em

do sr. Waller Berrel. Ilha da Figueira, ueste

Dia 17
distr 0, filho de Alcides

,

Pruner e ue Leonor Pru
o sr. - Wal d e bur II ner.

Hlnschtng, índustrlal nesre Ela, brasileira, solteira, 1) Eleição da Díretor ia e fixação de seus h

cided ; protessore, n a t u r a I de norãnos;
- li sre, Adel� B. Her Jaraguá do Sul, domicí- 2) Aumento dli' capital em dinheiro; c

menn, em Corupa; liada e residente em Ilha. 3) Alteração est�lutãria corrl'spondente;

_ O sr. Alfonso Nagel. da Figueira, .Deste distri 4) Uutros assuntos de interesse sociAl

Dia 18 to, filha de Geraldl) Pes
A DI�ETORIA

s8te e de Inê's Pedri Pes-
- a, sr.ar' Vw.. ' PölUl., sste

Rubini, em Bilrri!l do Rio
E

. '1
'

Assöciação Comercial e'lndnstrial
Cêrro: .

dita n.O 7,927 de 6/10/72 d J' g' d . S I _

- a sra. Edna Br-uhns Nilto Gartz e " .
e ara na o n

Wemulh, em Joinville. Leocidia Vogel Assembl�ia Geral Ordinária Bienal

Dia 19 Ele, brasileiro, solteiro, Edital de Convocação
fotografo, natural de Ja
i'aguá do Sul. domicilia- Nos tarmos do artigo 26, letra b), conibinado

do e r e s i den t e à rua com o Rrtigo 13, parágrafo 1 ., dos Estatutos Sociais,

Guilherme Gielow nesta convóco os senpores asseciados d ..sta ASSOCIação

cidade, filho de Alfonso para comparACerem à Assembléia GM31' Ordináoia

Gartz e de Ines Koehler Bienal a realizar se no dia 23 ds Outub"o de 1972,

Gartz, 'Às 20,00 horas, nR sede social à Avenida Manch.1

Ela, brasileira solteira Deodoro da Fonseca, 348. 2· andar, 8 fim de dtlli

estudante, natur�l de Ri� berar sobr.. a seguinte Ordem do Dia:

do TeRto neste Estado 1 ._ Exame a aIJrovação das contas da dire-

domiciliada e' resident� loria;

_ a sra. Rosolia Ayro- em Pomerode, 'neAte Es- 2 - Eleição da Diretoria e Oonselho FIscal

so; tado, filha de Willi 110 para o biênio 1972-1974;

_ o jovem Edg-ar Juares gel e de Tusnelaa Muel- 3 -_lA�suntoij de inter�ss" socinl.

Schmill; ler Vogel. Ja,aguà do SuJ, 27 de 8ptembro de 1972

_. o jovem Walmor Ma-
hodo:fo Hufenuessler, Presidente

,nes;
Edital n,· 7,928 de 10/10/72

- II sra. Hildll Fodi Antonio Dal-Ri e r:"'''-''"<f)��Lisenberg; Tereza Gesser

.

-_ o sr. Herberl Alpers. Gopia recebida do Car-

r' fl\\f.:......1LnllnG 71 Alp �,n,llllZ' "]Iléledl, em ItIlPocuzinho; tório. de Oorupá, neste JlJI lU! /I.J \\It� .,J) q)I <OI.
-e 11 sra. Elizabelh, es Estado

pOsa do sr. Jg�é Sleinlein, Ele, brasileiro, solteiro, r- ADVOGADO nos fôros de.
em Jaragullzinho, I

.

tece ão, residente e do São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
�---'-------= miciliado em Jaraguá do )l Janeiro - Brasma.

Campanba de Educa;ãe Sul. à rua João Marcatto ) ,

Processamentos perante quaisquer M!,

Civlca Fundos, natural de

Jara_'i
nistério!l, Autarquias e Repartições Públicas

guá do Sul, filho de Jo- .

em geral.
O hasleameulo dd sé Dal Ri e de Alvina

Bandeira e o canlo Flor Dal-Ri. Escritório Central:

do Hino Nacional são Ela, brasileira, solteira, Avenida Franklin Roosévelt, 23 _ Grupo 303

obrigalórios, uma vez do lar, natural de Coru- (Fone: 52-f894)
por semaDa, em Iodos pá, neste Estado, domici,
os eslabe-l�cimenlos liada e residente em Co- • Z C - 39

d I
"

�io.de
Janeiro

�e qua quer grau de

I
rupá, neste Estado, filha

ensino, públicos ou de Gabriel Gesser e de
Estado da GUANABARA

parlicular('�.
.

Maria Gesser. ��1Ii)"-""<f)

-

Edital n,· 7,929 de 10/10/72
A teD ç a- o' Elfino Priebe e

• Doraci Maria Furlani

CONVOCAÇÃO

- o sr. F r e d e r i c o

Scbwedler;
- o sr. Wendelin

Schmill, em Jaraguazinho;
- o sr. Leopoldo Kars,

len;
- o sr. Lorival Stein;
- o sr. Arno Blanck,

nesta cidade.

Dia 20

Documentos Extraviados
Eu, EDMUNDO E, SEIDEL, brasileiro, cassdo.

residente e domiciliado no município de CorupA,
Estado de Santa Catarinll, 'dsclaro para 08 devidos
fins e efeitos que foram extraviados os seguintes
documentos:

"
'

Oertificado de Prop.riedade do veículo P'ick-Up.
marca Chevrolet, chassis n.O 0144WBRI4034-P,

placa 00-0131, a Oarteira -Nacional de Habilitação
n,· 63,520-e (I Carteira de Identidade,

CorupA, 27 de se&embro de 1972.
Edmundo E. Seidel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:/; Eslado de Sanli·Caluloa

Prefeitura Municipal de
)aroDud dI Sul

Uma das prences culturais que tem dado os
melhores reeulredos é II adubação mas o que tem ocor
rido é que muitos agricultores não faum uma adu
bação certa, ocorrendo dai insucessos na cultura e
que são atribuídos ao abubo, quando que a culpa foi
de quem aplicou errado. I

Em primeiro lugar vamos separar os principais
alimentos da plante: Nitrogênio, Fósforo e Potássio.

O )Witrogênio (N) assegura um bom desenvolvi
mento das folhas e das hastes e permite um cresci
mento rápido, ele aumenta a quantidade de palha, o
excesso de nitrogênio produz menos grãos e menos
pesados e provoca o tombamento do arroz por falta
de resistência das hastes.

O Fósforo (P), influe sobre. a formação da .f1or,
ele torna as plantas rr.ais produtivas e aumenta sua
resísrêncíe às doenças, ele facilita a formação do
grão. De um modo geral a falta de fósforo dá muita
palha e pouco grão (grãos chochos).'

O Potássio (K), aumenta muito 1'1 reslstêncte das
hastes impedindo o tombamento, esstm como permi
te a íormeçâo de grãos bem cheios e pesados.

Sabemos pare que serve o Nnrogên.o, Fósforo
.

e Potéssto, e va. ·lOS ver queis os adubos que con-. Art. 2.0 - Fica a Prefeitura Municipal de Jguá. do tém estes elementos.Sul autorizada a permutar o terreno de que trata o Nurcgêrno _ Ll.éia (45% Nl, Sulfato de Amo-art. 1.0 desta leí, com um imóvel pertencente ao níe (20% N).senhor Inácio Martini, com a área de 635.42 me Fósforo _ Super Fosforo Triplo 45%. Supertros quadrados, com as seguintes confrontações: Fostalo Simples 20%. Termosfato Yoorm t9%.a Leste, com 80,00 metros com a rua 118; ao nor- Potéssro _ Cloreto de Porésaío 60%. Sulfatote, 35,30 metros com terras da Secretaria dos de Porássio 50%Transportes e Obras do Estado de Santa Cata�ina;. Agora vamos ver a perte que tem dado meisa Oeste, 18.00 metros com terras de Holando Mllr erro que é 1'1 época de adubar, sabendo entes que acelino Gonçalves e ao Sul, 35,30 metros com ter adubação esté dividida em:ras da Secretaria dos Transportes e Obras do Es- Adubação de Base I? Adubeção de Cobertura.tado de. Santa Catarina. Na edubeçäo de bese nós vamo, ulil'zdr e rnrsArt. 3.°) -. Fjea a Prefeitura -Municipal de rura de adubo conforme manda ii análise. este m.siuJaraguä do Sul, autoriz!ida a doar. o terreno de ra conlém o NItrogênio, FóSforo e Potássio e deverá
que trata o art 2.° desta lei. à �ecretaria dos ser aplicada no solo IInles de passar a _rotativa, es IaTransportes e Obras do Estado de Santa Catàrins, adubação é ·fella anles de semear o arroz
para ampliação da Escola Básica "Hollindo Mar- A aG!lbôção de cobertura em que Vdmos usar acelino Gonçalves". Uréia (á melhor que o Sulfalo de Amônia). é a queArt. 4· - Esta lei entrará em vigor na dats eXige OI! maiures cuidados para dar um resultado.de sua publicação, revogadas !iS disposiçõlls em cSla adubação será feita em 2 vl'zes, por exemplo:contrário. .

�(O a análise recomendar: usar 20kl! de U'éia pGr marPalácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá go, nós vamos fazer o seguinle: quando o arroz li-do Sul, 03 de outubro de 1972. ver com 3 folhas nós baixemos o nível d'água e feHans Gerhard Maytlr, Prefeito Municipßl chilmos, as. saídas e -enlradas d'água-e adubamos comA pre-sente lai foi publicada neste Departa· tOkg de uréia, após ter infiltrado Ioda a águlI, lIoltamenta de Expediente, ELlucação e Assistência So mos a fazer a irrigação normalmenre.cial, aos 3 dias do mE'S de outubro de 1972 OI> outros 10kg nós vamos aplicar no "Ponto
João Mathias VerbineoD, Diretor de Algodão" que ocorre a parIir da 9 folha.

Quando nós fizermos as reUlllões com os agri
cultores es Ia rem os explicando com maiores delalhes
estêl IIdubação, visto que se lorna d,ffcil explicar no

pllpel. mdS na lavoura é mais fáCil ue se en end er.
Para se ler resultado é preciso usar a' lécnica,

mas eSla lécnica lem que ser bem fella, assim os se
nhores poderão se guiar qUêndo fizerem a adubllçãoda Lei n.o 344, do arroz. e maiores delalhes poderão obler no escri
tÓrio da ACARESC. ou nas Propneda<Iés Demons
Irativas localizadas nas dlver:s.as cO'munidades do
MUlJicfpio.
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Informativo ACARESC

Adubaçäo �O Arroi
. Autoriza o Chefe do Poder Bxecutivo a acei-
tar área de terreno por doação e dá outras providências.

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Municipalde Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

Faço Saber a todos os habitantes deste Mu
nícípío que a Oâmara Municipal aprovou e eu sau
eíono a seguinte lei:

'
.

Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Bul autorizada a receber, por doação,do senhor Holanda Marcelino Gonçalves e sua
mulher, um terreno com a área de 510,60 metras
quadrados situado na esquina do prolongamentoda rua 117 com uma rua locada, na localidade de
Ilha da Figueira, neste Município, com as ssgutntes confrontações: ao Norte, 18.50 metros com ter
ras dos doadores; ao Sul, 18,50 metros com a rua
locada; a Oeste, 27.60 metros com terras dos doa
dores e a Leste. 27,60 metros com o prolonga
mento da rua 117.

Hora de Definiçõe$
Um lamuriento festival de divergências, grossas e mm

das, marca, em geral, o prelúdio eleiçoreiro para 16 de no
vembro . .Não fi possivel eliminar, como intensAo governamen
tal revolucionário, os festln. remanescentes de antes de 64
com efeitos lacrimejantes e fofoqueiros nas eleições vindou
ras.

Está-se a viver, a bem viver, inimizades lendárias, lo
calistas, explosões de inimicias. personalístícas, totöces gru
palístas, sociais, politicas e até econômicas, que deixaram a
sua marca regtatrada no pais inteiro, ..té 1984. NAo é possí
vel, é obvio, eliminar em apenas 8 anos de recomposíção
politica, de desoêneía e lizura politica, o que se fez, se co
mentou, se cultívou; se aprendeu desde tempos avoengos,
deade o advento da Repüblíca, - não é possível extirpar o
câncro nauseabundo em tão curto .espaco de tempo.

A nova geração, essa )!eraçAo nova, angustiada, aDita,
inquieta, desorIentada, nada eatende dessas manifestações
provincianas, de politica de aldeia; esses rancores rançosos,
esses drvísícnísmos muntcípaítstaa que bem revelam apetites
índtvtduaírstaa, de todos os matizes, e que ainda não se
aperceberam que o pais inteiro esta a respirar outros ares
do que aqueles em que se criaram, de auimosidades "políti
eas", de simples e deprimente politica de quíntal,

E quando o troco azeda, eí-los a bater ao pé da esca
daria do Palácio do Governo, a Implorar ao eug.o Colombo
Salles, o Governador, decisões aaíomôníeas às suas repíapa
das besteiras de separatísmos, de vaidades cevadas desde a
idade eleitoral. Não sabem ou não querem entender que o
Governador é Delegado indicado da Presidência da Repúbli
ca, não querem perceber que a Presidência da República
centraliza a vontade nacional guardada, defendida, com ne
cessidade patrrôuca, pelas Forças Armadas, pera garantir o
desenvolvimento do pais e manter afastados os que fizeram
d" país a sua vaca leiteira de saudosos apetites.

A realidade é, para os jovens. triste. Muito triste. Ou
vem pregar união e desenvolvimento, paz e prosperidade.
Mas o que estao a .asaístír, acabrunhados, é o festival de
besteiras (perigosas) de meia duzla de pol1tlqueiros de-tanto
ehe, díssootados da realidade municipal, estadual ou federal,
analfabetos ainda (MOBRAL pra eles) da politica sadia que
se Implanta no Brasil desde 1964.

Oxalá seja, para os jovens. o último espetáculo eletço
relra do qual, mals uma vez. 08 homens de bem em geral oa
cepazes, .os revolucíonártos se afastaram ou se viram alija
dos; derradeiro Iogo·fatuo onde o oaor dos repôlbos se mis
tura com os cheirinhos da couve, que não é de flor, e, se
for de tror. é mal cheirosa.

Jaragua do Sul vai decídtr também, no próximo dia 15
de novembro, dos seus destinos. O panorama ainda não é
nada edtflcsnte. Mas, como Deus é brssUelro e assim também
está junto ao povo obreiro do rio Itapocú. certamente tam
bém há de dar um jeito para que o bom·senso prevaleça, o
bem vença. e a imoralidade politica vivida seja despejada,
com todos os seus dejetos <l detritos, no lugar onde cabe to
do o lixo.

Triste espetáculo de rancores de quintal para um povo
que quer união, paz � desenvolvimento, vontade para o bem
comum que, para compTeende·lo. exige educação sobretudo
pol1tipa, coisa ainda dlficll de se ver por tántas bandas.

Augusto Sylvio Prodöhl
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A Súplica da
Arvore

Uma das sete viagens

"Tu que passas e Ie
vßnta eontr!i mim tE'U
braço, !lntes dll Ißzer me
mlil. olha me bf'm.
Eu sou o calor do tllU

Isr nas noites fria!! de
inverno. Eu �ou a som

bra amiga que te protE'jn
contra o Sol MellS frutos
�ljciam tua fome tl acal
mam tua sede.
Eu sou a viga que FU

ports. " teto de tua ca

sa, a tábua de tua mesa,
a cama em que descan-

sas Sou o cabo de turul
ferramenlßR, a porta de
tua ca"a. Qusndo nasces,
tenho maneira para teu

berco; quando morres.
em forma de ataúde,
ainda te .acompanho ao

seio da terra.
Sou o pão da bondade

e flôr de belez�. Se me

amas como ·mereço, de
fende-mil contra os in-
8ensato�!"
(Do livro "Ciências Na

turais'')

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso de 8uas !itribui
ções, R E S O L V E:

Conceder Lic8nçli Premio:
De acôrdo com o artigo 144,

d.e 30 de março de 1972:
A Alcebiades Abelardo Verbinenn, ocupante

do cargo de Zelador do Cemitério do Quadro
Único do MuniCípio, de 6 (seis) meses, corre@pon
dente ao decênio compreendioo entre 2 de maio
de 1962 ti 2 de maio de 1972, para gozá-la em

periodo integral, a contar do dia 6 do mes em
curso ..

Comunique Sll, Registre -se e Publique-se.
Jaraguá do Sul, 05 de outubro de 1972.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal Frei Aurélio Stulzer
Niterói (Rn

('hegara a Florianópoll8 para as pesquiSa8. Onde bati
por primel.ro? No IBGE. Os funcionários publlcos florianopo·
I1tanos, que encontrei, são duma amabilidade e bondade di
gnos de total admiraQão.

No IBGE, ·bem acolhido, encaminharam·me a lima se
nhora. Ouvia atentamente meus propósitos, mal entrava.

"Sim! Venha comigo. Vou lhe mostrar.o que colecioneI."
Chegamos a sua mesa e o que me mostrou causau-me

desusada sensaçAo: meus artigos publicados no "Correio do
Povo" •..

. O C880 dOR "correios" de Jaragmi. Interessava-me. A
ETCB me dirigi. Atendeu·me a substituta da diretora. NAo
preciso dizer que o fez atenciosamente, e falou·me que já
trabalhara cá em Niterói, e me dava a noticia de que mtoU
conheCido, daquela regional, Freire Medeiroe, acabava de se
aposentar...

Deveria voltar à tarde para um contacto com O chefe
dp Arqul�o. Qu� me disse: de 5 em 5 an08 lnclnerl1mos o
arquivo morto... .

A agencia de Jaraguá, porém, fora criada em 1903. Dl
rigl-me ao Ediflcio das :Secretarias. Na respectiva divisão.
atendeu_me. nem bem. nem propriamente mal, um senbor
Bosco, que fora diretor do Grupo Escolllr da Jarsguá .,.

Chamou a chefe da secçAo. NAo estava. Pediu apre
senea de outra funcionária, a quem expus os objetivos de
minha mal vista presença: pesquisas para saber quando exls·
tira a la. escola e quem fora o 1.0. profesoor puullco de Ja·
raguá. Encarou·me como se los8e um marciano aluado que·
rendo descobrir isso tudo para transmitir a desconbecidos
outros plauelas ...

Dali meu secretário e sobrinho Seleme Junlol' encaml
nhou·me ao Ilustre professor Oswaldo R. Cabral, em sua
re�idencia.
Deu· me o mapa da mina: os jornais da época. Antes jã estivera
na Biollotéca Públlca, possuidora duma valiosa coleção de
jornais calarinenses. Pedi o "Correio do Povo" do qual sabia
que em 1929 dera boa noticia historica de Jarllgua. Encontrei
o em português e alemão, esta do pastor Schlünzen. aquela
do redator de então, João Crespo. NAo dei por perdiao o

tempo passado na Blbllotéoa Publica. Antes pelo contrario.
Mas quem me deu a chave procurada foi o mestre

Em1l10 :Silva, mandando-me um número esp8clal de Jaraguá,
edlçAo da Tribuna C ..tarinlmse, do ano de 1951.

Indústria Textil "JARlJA" S. A.
Brasil pr,epara
ao "continente

expedição
gelado"

. Pelo presene convidamos os senhores acionistas
desta socieddde a parliciparem da ilssembléia geral
ordinária a realizar-se no próxImo dia 25 de novem·
bro, às 8,00 (oito) horlls, em nlséde social sito à
Bsrrada Itapocuzinho, municipio de Jaraguá do :Sul,
Para deHberer",m sôbre II seguinte:

ORDEM DO DIA
'1 - Leitura; discussão e aprovação do balanço

:g�rlll, conta de lucros e perdas, relatório da dlreloria
e parecer do conselho fiscal, referente ao exercício

: 19,71 /72, encerrado em 3t/08/72.
li! - Eleição do conselho fiscal e respeclivos

suplentes.
3 - Oulros assuntos de interêsse social.
Jaraguá do Sul, 09 de outubro de 1912

Vi!lério da Costa, Diretor
AVISO

Acham-se li diposição .dos senhores acionistas
desla sociedade anônima; na sua sede social, os do
Cumentos a que se refere o arligo 99, do decreto n.o
26í!7 de 26 de setem bro de 1940.

Jaraguá do Sul, 09 de oUlubro de 1972
Valéria da Costa, Diretor

/

RI.0 - Sobrevivêncill os perigos das regiões
no gelo. escalada de mon- geladas, lais como ava

lanhas. perigcs das reg·õls lanches, despreendimenlos
polares e desembalque de camadas de gelo. gru
com mar encapelado, fo-· tas ocultas no solo etc.
ram alguns dos temas "Os pesquisadores terão
que o alplnisla Domingos que enfrenrar várias dill
Giobbi apresenlau em su·a cUldades, principdlmenlepale:stra no Clube. de En- aqueles qlle nuitca entra.
genharia, dent.ro do cicio

rarn em conl.Jro com uma
sobre a Antarli<Ia. O mon ndtureza hostil como é o
lanhisla é o encarregado caso do conlin�nle gelado.do setor de operaçõ�s no

gelo da Expl?d1ção eien
lificã Brasileira que deve·
rá viêjar para o Dolo Sul
em meados de dezembro
próx mo. ele pretende an

les de embarcar dar um

cu'so intensivo de esca
lada e sobrevivência para
os cientislas participanles
da expedição.
Em sua palestra para os

participanles do II Ciclo
de Confelência sobre a

A n I a r t i d a, o professor
Giobbi deslacou a neces

sidade de os participdntes
da expedição conhecerem

Para lanto, teremos que
realizar cursos intenSIVos
com o ínluito de prepará
los para os problemas que
certamente encontrarão no

COC(MF) 84.450.610/001
Edital de CODVOcaçãO

AsSembléia Geral Ordinária

decorrer d� seus Irabll
lhos cienliflcos. Todo· o

malerial. necessário para
d segurança da equipe de
cienlislas �(i:rá adquirida na

Europa e na Argenlina
_,. ilJformou o professor
Giobbi -. uma vez que a

indúslria bra5ileira não
produz equipamentos de
alpinismo em regiõ�s ge·
ladas".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de JolnvtJle. (WUson França). está em nosso melo, mas lera

ACARESC de mentlra·ou será verdade? �uxa�ui UBa outro nome.

.

d' S 1 Que a "Lane" estl. gamada por alguém daqui, é boato;
Jaraguá O U mas que anda recebendO' cartas de amor do EreU. é lato. La-

Desde ontem à noíte, premier" do que deverá

I
ríanôpolls e outros grau- be vísít d ne vá em frente que o paranaens�,está muito na tu�.

8 cidade pralana de Ita- desenrolar Re de hoje em des centrce de Santa Ca r.ece e VISI a a '
- X :-

,".

jaf, pa8SOU a polarizar diante. Ontem à noite ti tarina. Ma!!l de8el'a apre- ABCAR
1 Pelo que comentam, mais uma charrete ficou sem ro-

das. Porque?
a8 atenções dos catarí- veram inicio a8 solení- 8entar-se' ao público eil·

I
.Dísem que o M08clr L. B., está com as roclas no dedo.

nenses. Pela 12a. vez dadea dos XII JASC. Ho- portivo de modo condi- Com a finalidade dI! 8erá menttra ou será verdade?

realizam-se em Santa je pela manhã terão íní- zente, não decepcionan observarem o trabalho - X,-
d Ido é fato'

Catarina, os jogos aber' cio as solenidades do do o público [araguaea de Educação Sanitária Que o Gilberto L. anda com o coração o, ,

. -

I
Al' I

. mas que é pela Ioírínha '" é boato
tos, A medida que es desfile das delegações, a se, pois dae apreeentações 8 tmentar desenvo VI,

'

- X _;_

anos avançam, alimenta abertura d08 jogos e íní dos atlétae da "Pêrola do pela .Acereso em Ja,' ,Como é osní A, L.. val quebl;ar o gelo ou não? Bla

o número de muuícípíos cio 'das competlçõés. Ja- do Vale do Itapocú" é raguä do SOl, estiveram está na tua. Lembras do dia 16 de [unho?

presentes ao aconteci- raguä do Sul e8tará re que depend�rá direta recente.mente em visi�a A Judete deu aquele re�ado. NAo é de ver que "ele"

mente polí-eaportívo bar- presentada. Equipes 10- mente, o pedido de nos ao mUDlC. srtas, GlaÚCl8 velo e declarou o smor.
.

riga verde. No corrente -ram .selecionadas com saa pretensões, para se- Olinger, da Associação ' Como resposta, o dltQ cujo, velo a saber que estava

800, ao que tudo indica, mui t· &.' -antecedêneía, diarmos os jogos Aber- Brasileira de Crédtto e tudo acabado. ,.'
t I To a em frente,

deverão surgir resulta- tudo fazendo prever que tos em nossa cidade, em Assistência Rural e Jaey No amor acontecem coisas que a 8. ,c

dos auspicíosos. Durante teremos' ., uma passagem '1976. assim como foi de- Jurema Dalponte Coorde-
Jude...

- X' _

muitas semanes, equipes airosa tIOS Jogos Aller- ferido para a vizinha eí- nsdora Estadual da Aca
. Que o MUttnho G. está gamado, é fato; mas que é pe-

lem treinado em Itajäí, tos. A repre�tln.tação ja' nade de São Bento do reso. la castanha, é puro boato.
_ X _

vizando uma ambienta- reguaense, não tem- pre Sul, a realização dos A Srta. Glaüeia Olin
Antes casar do que morrer solteíro, não é Argus? "

ção das canchas. Outras tenções de se pºIQc.a.r ou XI,II, ,lASe. em 1973, ano ger, pertencente ao Setor E voce Sandra? Mulher é assím mesmo. Precisa saber

equipes t e m realizado

I
de se dt'frontar com as do cent ..närlo de funda- de C o m uni c a

ç

ã

o da esperar para ser colocada no altar.

jogos com entidades con eategorlzades .equípes de ção da "Suíea Brasileira". ABCAR. durante as vtsí X -

g
" t J' '11 BI FI tas reallzadas no melo Pols é, Beto G;, perca a mania de grilar as pequenas

eueres, num a avan OlOVI e, umenau, 0- daquI. Já não chega, que engatlllte com uma de Jolnvllle?
,

rural e escolas d08 mu _ X _

nícípios de Jaraguá do Umas garotas falam muito no Celso B., Cuidado, aml-

Sul. Blumenau, Pomerode, zade, os raptos estão multo nX �da.
, M�ss�randuba, Corupá e I - E aquele menino lolr�o do '2.0 .cíentíüdo, parece que

Dia 11 do correo1e não trabalho. ele as sabia com alguns filhos já aje Joinville, pertencentes à tem gente gamada nêle. Abra o õlho, Loreno.

foi um dia Iehz para Eri animar. F e 8 t a que He .iando, o Fridolino teve região administrativa da

'I
- X -

.

dolino. Marcou o derra prezasse teria qnfl ter a co,tado o fio de sua vida. Acar<l!lc de ,Iaraguá ,do O 3.· Técnico de Contabilidade, do ColégIO lS�o Lu!::;
doiro dia tintre Oli jara- preS8n'Qa do F, idollno. De m6do Brusco. Sem Sul, c�lhbau sUãbdddiOI! PIa. ::�:g�c::a ���m�;:�' :oR��r'30AJ�O!:��b���a co a _oraç
gllaen8e�. Um acidente UhimaIÍt'enle a vida p.re poder aviSar riínguem. ra a ela oraç o o p a-

,
- X -

.

pôz tt,,'mo à SlIli .ida, êle cis sorrir para o F, idolino. no de C0'P.!,loicação dos Hoje, heverá no Grêmio da Juventude, OI,al8 uma agr�:,
Que lanto gostava de dar Ant�8Iut.,a por um lugar Alé o Irabalho que tanto pr!ljetos 'de Educação dávtl nolle dançante, com desfile da� debutanles de 1672, e

vida aos VI 90S. F, idolino, ao sol, sem muito suceS80, procllrara leve que inter Sanitária e A I i m e n t a r trlljes da Lumtére. Iníclo,8,30 h. Não perca.

sem ler estudado música, romper. Morreu como um que se'rá desenvolvido

dava .erdadeiros .h·owB Os dias incerlos do Fri· passarinho. Sem dar um pela ABCAR em âmbito

de aoordeão. Pobre, s6 dolino devem ter preocu pio. O pouvaréu Bcompa- nacional.

t o o a va o inslrumento pado a quem, como pai, �hou o seu corpo �té fl .0.. _

quando alguem Ih!< cedia I i n h ii a obrigação dI' ultima morada. Da Cld�de

M A I'
o

'

a melodiosa. D. pois que manter. a espo�a e seus 6, s6 alguna poucos compa- useu rqueo oglco
o Ipmpo esquenlava, a sua filhos. Ma- FfÍ(jolino não :ec.eram para lhe dar. o de' SambaquI"0'P30Id.de de.improvisar 8e queixava dos aZareB

ulUrno adeus._Os boloDls

g3nhava 8 atenção geral. da vida. ..

A g�ottl lern las, pOl élll; uao, esqu�oe· A Prlfeitufa Municipal
. Era um 'repenlÍlta nlilo que enfrentar a Vida" - r�1l! o Fndo!lDo.1l:le con·

de Joinville expediu con

e ,corno labia dizer a8 dizi� com O seu oaraote' linu� n8 ,rollua d.queles vites para a8 flulenld'ades
coisas dOI, oircunstaDtes. IÍstico sorriso. E eis q,pe que sempre alfgrou. D�Í!I

de inauguração do'Mu�eu
As noital111S de b o I ã o, quando B8 coiBas pareciam canse em paz. Arqueológico de 8amb8-
d. p o i. de um dill da enoaminhar se ua vida, OINEGUE qui, de Joinville, 8 reali

�������_.o..et������
zar-se no dia de hoje,
com a 8f'guinte p"llgra

uando você, tiver problemas .

. mação: 17 horas - inau

J i
guração e 18 hor8�, visi

com a sua LAVA-ROUPA tli às obras em constru

',lAu da Ca8a da C:ultura

51 nós sempre estaremos por perto-. 0 { Somos agrade<lidos pelo
) - é envio de gentil convite.

51 Nosso serviço de MAN U T E N ç A O é executado t

'� por técnicos e equipamentos altame��e êspecializados. t
) RUDI BRUNS R. Venânoio da Silva Porto, 606 �
1

ao

.

Telefone: 2158 (
,i

���.,._�������.....«I!J

c O R.H E I O ,o O
XII JASe iniciam ',.hoje

Dianie e acima-do Médico e81á DEUS.
Iluminai Senhor vos peiJimos - sua Mente.

A nossa mini 1I0ciedalle apresenlar-se-á, dia 21 Auxiliai a clamar aos céus.
de oulubro, nas dependênCias do Clube J.tlélico Blle '

pendi, num "Concurso de Bonecas YI'8s" promOVido pelos Dái-Ihe forças e serenidade

alunos meelres do' Colégio DivIDa (.?rovidência. Onde ealivcr que pralique ii bondadé.

Além do desfile de �5 meninas de 3 a 9 anos, Médico d'lIlmll e dêsle corpo vil,
contará com a 'presença das debulantes e de um Ensina II todos o valôr, da vida.

, espelaculõr desfile de modas Dianie do dnClão e do infantil
Os ingressos já estão a venda, com os norma- Irr6día firmeZa e alegria comedida,lisil!!s encarregados do concurso. Comandando a saúde sem vaidade,;

,

'Contando com sua amiivel colaporação, compa· Orgulho do ,Mundo pela caridade.
receDdQ a esta Ião brilhanle solenidade,

agradece mui Home.agem ao DIA DO MÉDICO, �pelo
3.0 Normal do C.D.P. frj:lncisco A. Piccione.

Anuncie neste semanário, seu

Fridólino Morreu

G. E. C. A. tem nova Direção
O Grê�io ES1udanlill2.0 Secr: - Margar'eth

Casrro Alves elegeu e Erschisg; 1,0 Tel! Osmatr

empossou no dia 6 de Mario Menel: 2 o Tes, LUI.

agô510 último a d;reloria ze Helena Taranlo; De".

para o Ilno 71./75, ficando Social Tânia Mara Car
constitufdo pelos ;>eg!lin- doso; Dep, C u It u r a I -

les alunos: Presidente - Roberto Afonso Adrali;

Glise Maria Braun; 1.0 Dep. Esporlivo -: Voln.ey
Vice - Nivaldo Luis Hinlz; Torr�s e Dep. FIO.ancelro
2 .• Vice :_ loaquim Benlo - Genlil Postai. A novel

PedrolJi; LO Stcr. _ Cei· d.iretoria volos de fehz ges·

so Orldnéo S_ da Silve; Ião.

"Dia do . Médico" 18-10-72

Edital oe Praça com prazo de vinte dias
o Doul�'r Alcides dOI Santos Aguiar, Juiz de

Direilo da Comarca dR Jaragui do Sul, em Exer'

doio na àomarca de Guaramirim, Estado de l:)aD

Ia Calarina, na forma da lei elo ...

FAZ SABER R quem interessar poua e o

conhpcimenlo dê8te haja de pertencer, que' o _P�r
leiro dOB Audil6rioe dêsle Juizo, leur' à p':!bhco
prpgiio de venda e arrematação, 8 que� mais ��r
e maior lanclI ofarecer acima da relpacllva avalia

ção, no p óximo dia 31 de OUlubro, �s 14,30 horas

na Porl,a Princ'pal do EdlflCio
_

do F6"um dAsla

Comarc�, os bens penhorados â IN-DUSTRfA TEX

TIL GUARANI 'LTDA "nos, aut08' do ExeçullvO

Filosl que lhp move 8 F:A.Z,E,NDA NACIONAL,

a seggir d"sc"-tos: "Uma maquina retilinea,. marca
Swsden, u· 45183,' com um metro de comprimento,

composla dp 800 agulhu, acompanha�a de um mo..
lor mRrC� Kolbach, de -1/2 HP, a.vahada por Cr'll1

1 fiOO 00 (Dm mil e quinhentos cruzeiros). Não. haven

do li�nan,e8 no dia e hora acima marcados, fica des'

de já designado o dia 10 .de no.emb:o, à me�mB

hora para a s�gunda praça quando dilO b�m po

derá' ser Rrrpmbtado com deBcontO de 211% E pa'

ra que chpgUe 80 conhaci�ento de todo� e DIIl-
guem possa alfg,.r igaoranCla, mandoU. o MM. Juíz

'p.xpedjr o pre8�nte "dica! que Hel' afixado. no lu

gar de cootume e publicado nlÍ form� da lei. Dad�
H passadO nllsta Cidade �e .GusramlTlm, �,;tado d.
Santa Calarina, 80S qUlDze de 8ptpm�ro de. '_!lll
noveoentos e Blltpnta e d�is. Eu Rall faillo E!cr�,ao,
o' datilogr,f.i e subscreVI.

A
.

AlcidllA'doB Santo!! gUIar
Juiz de Dire,ilo em Exerc{cio

CERTiDÃO
Certifico que 8 pl eseDle cópia coof"re com o

originRI do que dou fé.
Guaramirim 15 de setembro tle 1972.

Ralf FaltlD, Escrivão

--�----------------------------�

Polícia da Comarca
tem novo Delegado
Desde o dia 19 dfl se

tembro de 1972, a PoliJia
da Comarca de Jaraguá
do Sul, tem novo Dele
gado. O titular da Dele
gacia é o sr. Altanir
Oarlos Sagaz, primeiro
colocado do cur80 na

Escola de Policia Civil ti
que, por isso, teTe o

privilégio de escolher a

delegacia de sua pradi
leçllo, escolhendo a De
legacia de Policia da
Comarca de Jaraguá do
Sul. Ao sr. Altanir Gar
los Sagaz os cumprimen
t08 e votoi! de bem !'u

cedida ge8tãu à frente
de n088a tradicion!il De
legacia de Policia.

.

• AVISO Iva9 Paulo Ronçhi
Vibram BOISOl corações

, Tendo em vista u conslanles invasões de pro- Cheios de felicidade

priedade que se tim verificado em terros pertencentes Chegou ROISO bebezinho

,.<é!0 COLÉGIO SÃO Lufs, des Ia cidade, a direção Eil a linda novidade

, cdo ESlllbelecimelÍto apela ,encarecidamente aos inrru Nasceu a 3 de outubro
,sos que "onharn fim a lais desrespeitos que ferem de 1972.

• frontalmenie recomendações oficiais e preceitús legais Seu nome:

': \ éu)a maior preocupação v,isa à conservação e

preser-I
Ivan Paulo Roncbi

vação de áreas verdes. ' Os pai8.
face a isso, renovamos nosso apelo no sen lido Liberato e Hilda Ronchi

de que, respeitando se a propriedade alheia, respeite Cumprimento8 des t e
se por igual II natureza verdejanle de nossos malas, semanário.
cujas iÍrvores merecem nossa preocupação pelo seu

extermfnio e nosso cuidado na sua conservação.
la/aguá do Sul; oUlubro de t9Uo

A Direção

:,Col,égio São Luís

anúncio causará boa impressão
Dr.

L-
.____

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


