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Fundado em 1878

Emancipado em 1911(

1\05 JI\RI\GlJl\ENSES
I flo de professor.d. ma
téria.
É o lidimo represen

Beomereíente, também, tante dos estudantes de
no interior Presta exce- nossa terra. É a voz do'
lentes servíços a08 agrt uníversítärío na câmara
cultores e pecuaristas d. vereadores.
de sua região. Filho de É filho de Bertoldo
tradíeíonal e aotiga fa Klitzke.
mílla de Jarsguä do Sul, .

é um homem que pela José Carlos Neves
primeira vez ae eandí- n." 2.105
data a vereança. Cum Jovem empresário ja-
príoor dá seus deveres, raguaense. Diretor da fir
conduta ilibada ti ótimo ma Neves S.A. lodústria
pai de familia. Catarioeose Artefatos

Fidelis Carlos Hruschka de Madeira. Técnico em

Contabilidade. Membro
n.O 2.106' ativo e Diretor-Social

Industríärio, emprega do Corpo de Bombeiros
Volúotários de Jaraguá
do Sul. Exerce Da atual
legíslatura o cargo de
vereador. Moço dioâmi
co, honesto. exceleote
admínistrador de empre
sa, profundo coohecedor
dos problemas da comu
nidade. Membro do Con
selho de Adminístração
da, Compaohia Melhora
mentos de Jaraguá do
Sul.

Mário Marinho Rubini
.,

'n,o 2�109
- Filho de tradicional la
mília jil.raguallose Indus
trial. Exerce, atualmente, .

o cargo de vereador.
Cidadão probo, honesto,
trabalhador' e ótimo pai
de famllia.
É candidato à reelei

ção, .sendo o represen
.) do a longos 11.008 na 10-. taote de, uma parte da

dústrias Reuoidas Jara-
cidade em franca ex

guá S A. _ Exerce o pansão, Barra do Rio

cargo de vereador na
Cerro.

. atual lt>gislatura. candi· Waldemar Rocha
Affonso Franzner datando se à reeleição. n, o 2.107

n° 2101 Haroldo Ristow Iodustrial, jovem diretor,
Industrial. Vereador por n.O 2,104 da Metalúl'gica Erwino

dUlle vezes. sendo candi- Comerciante, explorlin Menegotti Ltda. Diretor
dllto à reeleiç,a-o. Homem . d e F u t e bol d o mube

do em conJunto com 08 lé B
. Éprálico, simples, honeslo, filho!! a atividade de co

At tico aependl. 8
.

Filho de ManDel F. da cumpridor dos seus deveres é
. - prÍlpeira vez que COB-

CosIa. Industrial, II t u III 't dE' t
m rclO e representaçoes. corre à vereançli. Cida

e respela oro xeree, 11m· E,xerce atualmente a ve-
da-o trabalhador 'e em'-diretor da finna Indústria b'" d P 'd t"m, o cargo e resl en e reança. Homem que ,já preendedor. H o n es t o.Têxtil Jarita S.A. Contador da SALVITA S

.

d d.

- oCle·. e deu mostras de sua ca- 'Sério .

formado. Foi vereador por As�isteDci.1 ao Lavrador pacidade de trabalho, nos -

.

quatrolegislaÍljras.��erceu do Vale do ltapocu. CIIJÓ loogoll anos em que es-
o �cllrgo de SecretllrlO dll1lico praticilole, cidadiio teve à freote dos desti
Camara de Vereadores por sempre pronlo para ajudar oos do Clube Atlético

I
ulll anoso Foi lider do seu I e colaborar. I Baependi, como presi
p II r ti d o na Câmara de dente. Cidadão hoollsto,
Vereadores, também du Albino Wehrmeister trabalhador, excelente
rante 6 IInos. Eleito presi f ii'
aidente da Câmara de Ve- ·n.O 2102 pai de am Ia e sempre novo·
readores por quatro anos.

. voltado aOI problemas
Exerceu o cargo de Pre- Jovem. Trabalhador. Ho da comunidade.

feiro Municipal duraote o
mem do interior, conhece- Heinz Baitel

, dor dos problema!l de !lUII o

impedimento· temporário .-

d f d b n. 2.111
dos Prafalto's' WlIld-mar reglao, e ensor as 0111 .

� • � cu· Ex t I t' lo'dustriário, emprt>gli.-
Grubba t Victor Bauer.

iii saa. erce, II UII men e

Homem vo I ta d o IIOS
a vereança, sendo igual do da firma Gumz Irmãos

serviços comunitário. Ho- mente candidaJo à reelei- S.A., de Rio Cerro, Téc
ção oico � em, contabilidade.

nestidade, ponhialidllde e
.

Sendo a primeira vez
perseveraqça lião qualida- Belarmino Garcia que se caodidata a ve-
dea que despontam no

reança. Jovem, dioâmi
cClDdidato. Será o homem n.O 2108. co � traba.lhador.
certo no lugar exato.

Por áta do Exmo. Sr.
Goveroador do' Estado,
foi nomeado para o cor

g.o de Promotor Substi
tuto da 4a. Circuoscrição
Judiciária, com séde em

Blumenau, e por deler
minação' da Procurado
ria Gerai do Estado, o

dr. Áttila A. Rothsahl,
p a r a ter exercfcio Da

Comarca de Jarbguá do
José Alberto Klitzke Sul. O oovo pl'ocurador

n.o 2110 endereçou nos atenci080
O mais jevem caodi- oficio que óra acusamos

dato a vereança, pela com maito prazer, a.o

Arena, Técnico em Coo- mesmo tempo que for

tabilidade. Está cursando mulamos votos de pro
.o último aoo da' Facul- ficua ge8tão à freote da

Jade de Educação Fisi Promotoria da Comarca

ea, já exercendo .o car- de Jaraguá do Sul.

,

Cesteto Branco, CosIa e Chapa Arena II Já exerceu o cargo de
Silva e Gerrestazu Médici. OCTAVIANO TISSI Vereedor.
Lembremo nos, ii p e nas,
das siglas p r i n c i p a i s: Agricultor, hernem do
FGTS, PASEP, FUNRU- campo e tem toda ums

RAL. PROTERRA, PRO- vida dedicada ao trabalho
DOESTE. Pl N; B N H, e ao municfpio de JaraguiÍ
TRANSAMAZÓNICA, do Sul. Ja' fUI' I I
EMBRATEL, ETC ... que lá exerceu o· cargo de s u p e n e 1\1

dizem' como o gigarHe bra Vereador. Vereador. Exerceu por

sil, iro esré sendo movi Homem m a dur o, fiel longo rempo o cargo de
menrado e em momenio cumpridor dos seus dêve- Fiscal da Prefeitura Muni
nenhum esquecido o ho res, exemplar pai de famflia.

id dã clpal. Conhecedor profun
rnem, o CI à ao, que cqu Chapa Arena III
vive e rrebelhe. do dos problemas do mu

E eceduendo BO desn- RUD! FRANKE mcípío. Sério. rrebelhador,
no .grandioso da nossa Comerciante do inlerior. excelente plli de famllia,
Pálria. ecreduando ne po lá' exerceu o c a r g o de
lníce e ortenreção do -Go- Vereador. Homem co inre- 'cldadão cônscle dos seus

verno Federal, é que nos : nor, 'acoslumado ao traba- deveres.

Eugênio Gascho
n." 2lO3

Prezadas Concidadãoe,
Aproxllr.am se ii!. elei

ções muatctpate .de 15 de
novembro. Mais uma vez

usaremos do sagrado di
reito de volar livremente
nos candidatos .dos parrt
dos polítlcoe nacionais.
E porque assim serä, iii

Aliançll Reoovadora Na
cional - Arena -. atre
vés do seu direfório munl
cípal, vem recomendar ao

eleitorado de Jaraguá do
Sul, os seus candidatos,
mas, não sem antes trazer
e sua mensagem de fé e

reafirmação de prcpoaíros.
Nós tocos devemos ter

presentes que ii cidadania
é murro rneís do que o

privilégio de VOI!!r ocesio-
nelmente. 'É na realidade,
e. na sua essência. 'uma
essocteçäo - ou melhor,
uma união' com aquêle es

pfrtro que levou Washing
ton. Bolivar, José Bonita
cio, bem como' os seus

adeptos e connnuedores,
ii realizarem o que, num

espaço de rernpo relativa
meote c u r I o" eleveu a'

Arnértce à' situação de um

dos contluemes mels ddiaD'
lados do Inundo.
Também oós deveremos

trabalhar imbuídos desse
espínro, que se resume no

seguinle:' eles sabiam que
nada - e murro meoos
uma nação -. pode ser

produto de :si mesmo. É
preciso que hele um pro
pósíro, e cumpre em se

gulda estabelecer o slste
ma medtenre o qual esre. permitimo. pedir o apoio

propósito será realizado.
de todos aqueles que es

Elas incumbiram'se de exe
Ião concientes de slla par

CUlar a tarefa. Jamais lhes licipação
ocorreu passar a incum-

VOlar livremente, sim.'
VOlar conscienlemeole,bência adianle ou esperar necessidade.

que outros' "mais aplos" ii VOlar na A R E N A é
flzusem, ou sequer espe- apoiar a poliricil nllcional·
rar que ela se conclufsse Votar na ARENA é estm
por si mesmil, não impor-

com o Brasil POlência.
ta de que maneira.' Não.
Dedicartlm se entusiáslicil- Votar nêl ARENA signi
menle à empresa, e, termi-

fica acredillilr 00 amauhâ,
- Votar na A R E N A

nllrain·na. sigoifica querer (, trabalho
honesto e 1\1 paz social.
A A R E N A recomenda

ao eleitorado de Jarllguá
do Sul os seguintes clln

didatQs:

Chapa, Arena III
Francisco Modrock

�.

Eugênio Strebe Octaviano Tlss! Rudi Franke

lho de SQl a sol, Honesto.
repureção ilibada, homem
de. carál.er firme li!: bem
formado.

Para'
Ve-readores

Quaodo nos detemos a

me.!lilar no progresao que.
realizamos em quatrocen
tos e seteota e dois anos

de construções, manufatu
ras, invenções, indústrias; Para PrefelOtode expansão dos Iranspor-
Ies. lerrestres, marítimos e -

Chapa Arena !aéreos; e quando, tendo
tudo isso diante dos olhos, EUG�NIO STREBE
verificamos após um pou- p � o ies s o r dll Escola
co c;le reflexiio, que ainda TécDic� e Comércio São
niio conclufmos a tarefa, Luís.
que apenas eslamoS ex- TécDlco em Conlabili-
piorando algumÍls das nos-
sas possibilidades,,1 sen ti- da���ciónáriÓ da f i r mil
mo-n'os Impelidos, a ma- Alberto Bauer S.A. ludús
nifestar a' DOSSII gralidão Irill e Comércio, hiÍ 14 aDOS.pli)'o privilégio de perten": .

cer ao BRASIL, de sermos Atual Presidente''''''d'�;'êâ
brasileiros e lIqui, poder- mara, de Vereadores,.
mos, com tranquilidade, Eleito vere a d o r em
com segurança, com res� lã.lI.1969.
.peito, com honestidade e

acima de ludo iom amor; Exerceu, durante a IIcen�

viver nesta Pálria gloriosa. ça do Prefeito Hans Ger-
E .gorá, Eleitores de hard Mayer, o cargo de

.

Jarllguá do Sul, pensemos Prefeito no periodo de

e rememoremos o .que (oi 23.2,72 II 6.0õ.72...

realizado oos últimos 8 Moço, trabalhador, ho�
(oito) aoos pelos grandes oeslo, cônscio dos se.us
Govêroos dos Presidentes deveres.

'Para
Vice-Prefeito
Chapa Arena I

_JOão Lúcio da Costa

Comercianle na região
de Nereu' Ramos.Chapa Arena II

Alberto Moretti E vereador na atual
legislatura. Candidato à
reeleiçllo.
Honesto, trabalhador e

sempre, \"oltado a res,ol
ver os problemas dos

que vivem na 8U8 região.

Comerciante em Nereu
Ramos. Homem simples
mas respeitado . peJa SUII

hoae!ltidade, p e los e 11

equilibrio e pelo trabi:llho
em pról de Jllraguá do Sul.

Comarca tIm
Procura�or

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CORHflO DO POVO"· MUD A S
fundação: flrtur Muller - 1919

'

,

'rutlfera. e Ornamellta/.
. Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

• 1972 �

Diretor
Eua;ênio Vitor Schmöckel

o que São Bento do Sul
pediu ao Governador

Alguns Memoriais fo· Pública, bem como a edi .
O Doutor Alcidlil dOI Santos Águiar, Juiz ds

ram entregues 80 Go- ficação e instalação de Direito da Comarca dI' Jaragui do Sul, em Exsr'

vernador Colombo Salles uma Delegacia de Co- cíeto na Comarca de Gusramirim, Estado de San-

quando d,e sua visita a marca.
ta .Oatarína, na forma da lei eto ...

S. Bento do Bul em 23 10. Educaçãc: Criação FAZ SABER a quem Interesser possa e o

de setembro último. As e implantação de um oonheeímento dêste. haja de pertencer, q.e o Por

classea empresaríaís pe Conjunto Educacional teíro dos Audit6rios dêste Juizo, ,levari à público
diram um aumento do li junto ao Oolégio S. Ben- pregão de venda e arrematação, a quem mais der

PEÇAM OATÁLOGO mite operaeísnal do Ban- to. Ampliáção dos Gru- e maior lance oferecer acima da relpectiva avalia

eo do Estado de SO; pe- DOS Escelares "Orestes Ql0, no próximo dia 31 de outubro, às 14,30 horas

ILUSTRADO diram o asfaltamento da Guimarães" (centro da na Perta Principal do Edificio do F6rum desta

5C-21" ao trecho Campo cidade) e "Celso Ramos Oomarca, es bens penhorados a INDUSTRIA TEX

Alegre Pirabeiraba,
'

pe- Filho" (Bairro ds Ox TIL GUARANI LTDA., nos autos do Executi90

diram, ainda, ampliação forflJ. Construção de mais Fisoal que lhe move a FAZENDA NACIONAL,
de canais ínterurbanos uin Grupo Escolar no a seguir descritos: "Uma maquina retilinea, marca

c:=::ac::>c::::::o�c::ou:::::::::o da COTESC, bem como Bairro de Pedreira. Doa- Swsden, n." 45183, com um metro de comprimento,

I;=======================;;
o aumento de eapacida ção de terreno, perten composta de 800 agulhas, ecompanhade de um ma

de da Central.de S. Ben- cente ao Estado, e loea- tor mares Kolbach, de 1/2 HP, 1IV8liada por Cr$
to do Sul. Iízado no centro da ci- 1 iOO,DO (Um mil e quinhentos eruaeiroa). Não haven

No Memorial entregue dade, para a construção do Iicitantea no dia e hora acima marcados, fica des'

Registro Civil pelo Sr. Prefeito consta do Centro Norte-Oatarí- de já designado o dia 10 de novembro, à, mesma

o seguinte: nense da Criança Exce- hora, para a segunda praça quando dito b�1Il po-
Aurea Mfilleu Grubba, OllelaI 1. Pavimentação da pcional, derá ser arrematado com desconto de 211% E pa·

?JtoR:ft�ro ClvIlddO/, DI� SC-21, t r e C h o Campo Um sonho de muitos r a que chegue ao conhecimento de todos e nin-

do Sul 'E�!��a 3e a���a Alegre-Pirabeiraba anos gusm possa alegar ignoraueía, mandou o MM Juiz

éstarina, Brasil. 2. P a v i m e n t a ç ã o da A pavimentação do expedir o presente ,edital que será afixado no lu-

Faz Saber q,ue comparece- SC-36, trecho S.

Bento., SC.21 no trecho Campo gar de costume e publicado na forma da lei. Dado

rdsOmC no tcartónol Idexlblndlo'losl Jaraguá do Sul: AIl'gr� Pirabeiraba é um " passado nesta Cidade de Guaramitim. Estado de
umen os ex g os pe a e 3 I t I'

-

d SC
.

SC'
.

d b '1
afim de se habilitarem para,

. n er I�açao as . 'sonho muito antigo não anta atarma, 80S qUI�Z8 8 set=m ro d� I!'I
oasar-se 21 e 36, evitando o cen- só de todos os säoben. novecentos e setenta e dOIS. Eu RuII faltln EscrJI'ao,

Ed' I 7 9ÕO d 2/ 0/72
tro da cidade. tenses como dos catari- o datilografei e subscrevi.

I

ne n.. eIl 4. Asfaltamento do nenses da região.Quando Aloides dos Santos Agoiar
João ßensra Rossi e

I
acesso da SO-36 Bairro o Deputado Dib Cheren, Joiz. de Direito em Exercício

Zeneide Doege da Estação, até a Rua falando no jantar em ho- C E R T I DÃO ,

Ele, brasileiro, solteiro, 25 de Jul�o. menagem 1i0 Governador Certifico que a preilente oópia confere com o

operiilrio, natural de Brus 5. Destmação de r!'- e Comitiva, falou dessa original do que deu fé,

que. neste Estado, domi- CUfSOS para a soluça0 obra que deveria sair Guaramirim 15 de setembro de 1972

ciliado e residenle à Av. do escoamento de águas o mais cedo possivel Ralf Fallin Escrivão

Marechal Deodoro, neSla pluviais no centro da ci 'quase todos os presente�
,

cidade, filho de João Russi dade. ao ágape, em n.o de 200
de Virgolina Faria Russi. - 6. Eletrificação rural pessoas, ,aplaudiram fre
Ela, brasileira, solleira, em algumas localidades neticamente, alguns se

industriarill, natural de la do interior do municipio. levantaram, houve grito!!
raguá do Sul, domicilillda 7. Ampliação da Rede de "bravo", "isSQ l!Desmo",
e residente em Vila Lenzi. Telefônica da Cidade. "apoiado" etc., numa ma

neste distrito, filha de Os 8. Ajuda financeira pa- rrifestação evidente do

valdo Doege e de Erica ra a realização do Cen. quanto esta obra é a·

Voelz Doege. tenário, 00 p�óximo ano. gu·ardada pela papula-
<>d' I 79"'1 dI'" 'I 0/7"

9
..Construção de .00":0 ç,ão sãobentenlile. Não

.., _lia ,no . CJ � "', � pré4io p,ra. a OIide,la é para menos.

Silvino Voltolini e, :.1.... f
_

Erlete Maria Freiberger
Ele, brasileiro, solteiro, Indu"strl·a Tex'tl·1 "JARIT,A" S. A.'operário, natural de lara-

guá do Sul, domiciliado e

residente em Vila Lenzi,
neste distrilo, filho de A 1-
berto Voltolini e de Miran
dI! Zanella Voltolini.
EIIl, brllsileira, solleira,

industriária, natural de Co
rupá, neste Estado, domi
Ciliado e residente em Vi
la Lenzi, neste distrito, fi·
lhd de Fredolin Francisco
Freiberger e de Mllria B'o·
nomini Freiberger.
Edilal n,' 7.932 de 13/10/n

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

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

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

Edital di Praça com prazo da vint. dias

Laranleiras, Pecegueíroa,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, ato. Roseiras
Dahlías, Oamêlías, Ooni
feras, Palmeiras, eto., ate.

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -:-

SOCIAIS

Aniversários
Fazem anos hoje
- A sre. Vva. Lígia de

Freitas Pereira, em Floria.
nöpolís; "

- a sre, Elizabeth Bru
ner, em Bela Vista do Pa
raíso, PR;
- a sra. Edwig, espôse

do sr. Alvino Modro;
- o sr. Ricardo Jung,

em Pomerode.

Fazem anos amanhã
_. ítalo CáS5io, filho de

Carla e sr. HElns Gerhind
Mayer;
- o sr. Rudi Franke,

,em Garibaldi;
- o sr. Batisla Araldi;
- o sr. Rodrigo Nico·

luzzi.

Dia 23
- O 5r. Se b il 5 t i ã o

Ayroso;
- d 5ra. Rosa da Co�·

III Meier;
� ô sr. Mauro Stkiba,

em Curiliba, PR;
- • arla. Renilda Kei

ser.

,Dia 24

- O sr. Hllns Oerhard
Mayer, Pro!felto Municipal
de Jaraguá do Sul; ,

- II 5ra. Terezll, espö
sa do sr.'GeriRo Ponlicel
li, em Garibaldi;
- ,a era. Maria Moreira,

em ltapocuziDho;
- lone �elli, filha do

sr. Bel. Artur Faccinl, em

Ma5saranduba.

: Dia 25

A n05S11 mini sociedade apresentar-se-á, dia 21,.
hoie, nas dependências do Clube· Atlélico Btle

pendi, num "Concurso de Bonecas Vivas" promovido pelos
alunos mestres do Colégio Qivina Providência.

Além do desfile de 25 meninas de 3 a 9 anos,
conlará com' a presença das debulantes e de um

!!:spetaculiilr de.sfile de modas.
05 ingreS!i05 já estão a venda, com os Dorma·

listi!s encarregados do concur50.

Contllndo com sua amável colaborllção, compa·
recendC\ a estll Ião brilhante solenidade,

agradece mui
3.0 Normal do C.D.P.CGC(MF) 84.4ÕO.610/001

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária Edital de LeilãoPelo 'prese�e convidamos os senhores IIcionistas

desta socieddde a participarem da !Issembléia geral
ordinária a realizar-se no próximo dill 25 de novem·

bro, à5 8,00 (oilo) horlls, em n(séde social sito à
ESlradll Ilöpocuzinho, município de Jaraguá do Sul,
para deliberar�m söbre a seguinle:

ORDEM DO DIA
1 - Leil'ura, discussão e IIprovação do billanço

gerIlI, conla de lucros e perdas, relatório da diretoria
e parecer do conselho liscal, referente ao exercício

1971/72, encerrado em 31/08/72.
'

2 - Eleição do conselho fiscal e respectivos
suplentes.

õ - Outros assuntos de interêsse social.

Jaraguá do 5ul, 09 de outubro de 19n.
Valério da Costa, Diretor

AVISO

O Doutol' Alcides dos Samos Aguiar, Juiz de

Direito da Gomarea de Jaragiuí. do �ul, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantol! êste edital. com
o prazo de dez (lO) dias, virem ou dele conheci

mento tiverem e int.eressar pOSSR, ,que no dia 06

de novembro p, vindouro, às 10.30 horas, em fren

le à porta principal do, Edifício do Forum, será

e,fetuado o leilão do bem penhoradCl, a executada

ANITA GARIBALDI OB SOUZA MENDES, na ação
I'xecutiva em que é eX,l'quente MADBSUL INDUS
TRIA E COMERCIO LTDA., e abaixo descrimina

do:
8) - UM BALCÃO FRIGORIFICO, revestido

de fórmica, CÔI' azul e branco, com motor WEG,

avaliado em Cr$ 2200,00.
A venda em leilão será feita a quem melhor

oferta fizer. Bm virtude do que, com fundamento

no art. 1& 8 seus parágrafos, da Lei n. 5474, de

1807-1968, que dispõe sôbre as duplicatas, foi expe
dido o pre8ente edital, que sArá afixado no local de

costume e publicado na imprensli 'local. Dado e

passa10 nesta cidade de Jaraguá do !:iul, ao.s de

zesseis dillS do mês de outubro do aDO de mll no·

vecentos e setenta e doi8. Eu, (I) Amadeu Mahlud, . es·

crivão, o I>ubscrevi. '

'

(s) Alcides dos Santo! Aguiar, Juiz de, Direito

Loreno S,tein e
'

Irlni Borba
'

Ele, brasileiro, solteiro,
escrevente datilografo, na
tural de lilraguá do 5ul.
domiciliado e residenle à
rua V\'alter Marquardt, nes
Ia cidade, filho lIe loão
Carlos 51ein e de Mari!!
Koehler SIein.
Ela, brl5i1eira, 50lteira,

do lar, natural de Jaroguá
do Sul, domiciiiada e re

sidente à Av. Mllrechal
De<>doro, nestll cidade, fi
lha de 5ebllstião Borba e

de AHdia Dias.

Edilal n. 7933 de 16/10/72
Edegar SlrUIZ e

EH Hardl

Ele, bra5ileiro, solteiro,
operário, natur.1 de Jara

_______________
guá do Sul, domiciliado
e residente à Av. Marechal
Deodoro, nesla cidade, fi
lho de AlviDO 5tlulz e de
Berta Zastrow Strutz,

Negócio de Ocasião. Ela, brasileira. solteira,
Vende S8 um Bar e do lar, natural .de Pome

,Quintanda e/SÓlida e nu- rode, neste Estado, domi
merosa freguesia, em ciliada e residente à Av.
ponto central de Joinville Marechal Deodoro, nesta

e, ainda uma casa de cidade, ,filha de E r i c h
alvenaria n. Balneário Hardt e de Rend Hardt.
de Barra Velha.
Vende.se por motivos Edilal n. 7.934 de 16/10/72

de doença. Adernar Stinghen e

Informações n/redaçiio. Rosa Ferraz

- A sra. Mllria dos

SaDtos;
,

- o sr. Orlando Wa-
cherhageD.

l�Dia 26

i - O sr. Octaviano Tis,;
si, em Nereu Ramos;
- a sra. Alzira Pradi;
- o sr. Waldir Armiln

do Meier.

Dia 27

- A sra. Linda Bleich,
professorll em Corupá;
- a sra. Hildd da 5i1va;
- o sr. Airion 5tinghen;
- o sr. Inácio Müller;
- II Sfa. Marcia Mara

de Almeida, em Lapa, PR;
� a sra. Amélia 5cheuer;
- a sra. Luzill Wasch.

I

Atenção!

Aehllm·se à dip05ição dos senhores acionistas
destll sociedade anônima, na sua sede social, os do
cumentos a que se refere o IIrtigo 99, do decreto n.o
2627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 09 de outubro de 1972
,

Valério da Costa, Diretor

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, naturll de lilra
guá do 5ul, domiciliado e

residente em Barra do Rio
Cerro. neste distrito, filho
de Elidio 5tinghen e de

Cillra Giovanella Stingheo,
Ela. basileira, solteira,

do lar, nalural de laraguá
do Sul, domiciliada e re-

51denle em laraguá Es
querdo, neste distrito, fi.
lha de .Martinho Ferraz e

de Veronica Bähr Ferraz.

E para que ohegue ao co

nheclmento de todos mandel
passar ° presente editaI que
serA pubHcsdo pela Imprensa
e

"

em cartório oade será
afixado durante 15 dia.. Se
sla;8ém souber de algum Im
pedlmento acuse·o para os

fins legats.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

"Correio do Povo",

um Jornal

a Serviço do Povo

Oficio Circular· SDT·65·72
Florianópolis, 5/10(1972

Senhor Chefe
Venho por meio deste, comunicar a V. 5 a que

por motivos técnicos, a dala da apli�açã� da 3.8 do.se
de Vllcina 'Sabin da Campllnha de Controle da Polto·

mielile em Santa Calarina, que eSlava fixada para os

dias 23 e 24 de outubro, foi transferida para os dia5

9 t 10 de novembro, podendo V S· utilizar 05 dias

11 e 12.tendo em visla em algumas comunidades ser

05 sábados e domingos dias mai5 propícios li este

tipo de Campanhã.
Cordiais 5audações

Dr. Ivanildo N: Albuquerque, Direlor Técnico Dl\5P
Dr. Osvaldo V. Oliveira, Chefe SDT

Campanha de Educa;ãu
Clvlca

O hasteamento di!
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
os estabelecimentos
de qualquer griÍu de

Iensino, público5

o_uparticulares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oirurgia e OlhJl!la de Adi:llto_ e Oriançal.

Putos - D08nç81 de SenhoraB
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Direito de Jaraguá de FuI, em Exercfcio Da Co-
CONCeRTO MUSICAL e VOCAL

..

� .

marca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina
Dd Igrej. evangélica LUI"!fIlDa djcldede, com o aelluinle

na forma da let, etc..
' . P R O G R AMAN d" d" d

"

°d d
FAZ. SABSR a q.uem. interellar pOlia, que o

a) Qui. I e I o (lohaaD Chrislian Bach) O la·a· Ia as nassas ativi a es

S Pt..
- allcilro con moto

r. or eiro ..08 A�dltóru'8 dêste Juizo, levará a _ tempe de mlnuetto

Pu�lIco preg�o de venda e arremataçao, a quem b) Concerto p/Oboé e Orquestre (Tomazo Alblooni)

'!lall der e.maIOr lanço o�eracer aoima da respee

Nós .animol.•ia o solene toqul de al,orada

tlva avahaçAo, no prõxímo dia .31 de outubro, às
- ,Illellro que todo leão, confiante ne prolongamento da ima·

15,30 horas, Oll bens abaixo deacritos, penhoradoa
- adagio gera !ia Melvin, Jenes, dirire - quautos, como ela,

a JOSÉ ARTUR CORR:EA, 1I0B autol de ação exs-

- allegro navegam pelo oceano da vida.

cutiva n.o 03/72 qua lhe move LlNO HORNBURG
c) Si n f o n i e" li CHarald Genzner) AtrUalilam08 borrascoso. dias nesse ,oceano e

. e que aäG oa seguintes:
,- moâeraro J. ,ontade de senir parece Ber ainda uma tAbua

1) Um tristor de esteiras, marca JOHN DEER

.

= f��eg�o moita
. de salvação para quantos não desejam _ubmergir

40, com 36 HP, em estado totalmente reformado'
ulisses mares agitados que In.am de raldio näu-

sem uso após a reforma, com 5 marchas de cõr d) C a n I a-;-a V�.!C�6 (Johann Sebastíen Bach)
fragos ineautoi e afoitai incunioni_tas de AgUai

'v,erde, avalíado por Cr" 10000,00. _ 2.0 'Um ter-

turvas I> traiçoeiras.

'II> _

- "Ich will den Kreuzslab (erne tregen"

reno situado em.Salto do Itapocú, Municfpio de e) C a n) ala (Iohenn Beltheser Koenig)
E em meio a lua agitação uni,ersal, o Lions

Guaramirim, fazendo frente ab Norte com fundos - "Ach, Ieeus gehl zu seiner Pein" ainda continua a ,oltar-se ao serviçe desintereua·

das terras dos outorgantes vendedores, com 80 m.; f) Laudate Dominum (Wolfgaog A. Mozilrl) do e fA-Io mesmo sabsudo que em S8UB caminhos

Extrema de um lado a Leste com terras dos ven- NOTA: Integram este Concerto a Orqueslra de
nem sempre vicej.1m flores pira adernar BuaB a

dedores e a Oeste com terras de João Bibiano Ma- Câmera de Florianópolis e Soe. Harmonia Lyra ;de çóes, flores qua desejarfamoa numerosas e odorí·

chado, medindo em cada lado 1.0(0 metros e tra- Joinville, Oboísre de Porto Alegre (RS), 'Coro da
feras a embalsamatem a realização de algo que

vesão dos fundos com li Lagoa do Salto com 80 m.; Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul promovemos não por vaidadll mas por idealismo

com área de 83.200 m2, avaliado por Cr$ 18.000,UO. e centeres de Rio Cerro e Corupä e solistas de
sadio.

- Não havendo licitantes para a praça fica dea- lolnvllle, Florianópolia, Corupä e Jilraguá do Sul, E em n'oB8al lidei eontidianae parece abra

de já designada a data de 10 de no�embro do sob a regência de Hélio Teixeira da Ros", e P. Hans aarnos o desejo de Benir, da sgir em nome de

corrente. ano, às 15,30 horas, pars o leilão, quan- Spring.
Leonismo, de atribuir-lhe a caracteristica do devo-

do referIdos bens poderão
lamento ao dever, de arregimentar coragem para

ser arrematados por quem maís der e maior Isn I
a hora borrasca, de permanecer humildes diante

ço oferecer independentemente da avaliação. E 'p R A I A das vitórias e leremOB anta OB revezes.

para que chegue ao conhecimento de todos. man

dou expedir o presente edital que será afixado
E a CODjUgBÇão do verbo servir e a imolação

no lugar de costume e publicado na forma da lei. Vende·se terrenos nos centros de I ao dever, para quem o faz desinteresslldamente,

• Dado e passado nesta Cidade de Guaramirim, no Piçarras, Barra Velha, Itajuba e Praia do constituem verdad�iro ramalhete de rosas. perfuma-

Cartório do Crime, Civel e Anexos, aos vinte de Grant.

�J
das pelo amor .a umR CBusa 80bré�an.elra nobre

8stemh,'0 da 1972 (mil novecentos e setenta edois'
em Bua essêncl!l e altamente meritÓria em 8eUI

Eu, Rall hllin, Escrivão, o datilografei e liubscrevi A vista ou à prazo. tins. Destarte o Berfir BerA cada vez mais desinte-

Alcides dos Santha Aguiar Informações: Fone 2156,'
ressado e DOSSO apostolado sempre mais 190nístico.

Juiz de Direito em Exercício �===========___

Em assim agindo, cada dia dos nOBB08 diBs

serA um ·degrau a mais na escada por que ascen·

deremos ao topo de nOSS8B aspirações, ao lema do

n0880 apostolado, ao ideal do nosilo devotamento

ao serviço desintereBsado, deixando nos impregnar

CGO. MF. 84432475/001 por aqÍlele espirito associativo que edifica e forta-

O Douto,," Alcidel dos Santos Aguiar. Juiz de
Assembléia Geral Ordinária

lece nOSBa contribuição à obra de nosso fundador.

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
•

C O N V O C A çÃ O
E quão grandiosa é 888S obra. DeIs de,emos

Santa Catarina, na forma da lei, etc .. .' . (
.

.
.

ser obreiros abnegados no dia a·dia das nOBsa_ ati·

FAZ SABER a todos quantos éste edital de
Sio convldado8oa.•rs. aCloDist�'lI d�sta SOCI�-i vidsde�, trabalhando e servindo co.1n método e BO-

leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou
dade para � assembléIa geral· ,ordInárIa areall ,bretudo com parse,eraóqa pina que tenhamo.. a

dele _conheCimento tiverem e interessar possa, que
zar S6 no dia 31. de outubro de t9?2, à� tO. horas, obler bons resultados nesta cruzada de' forçá e

no. dia 06 de novembro próximo vindouro, às 10
na sua sede SOCIal na rua Jorge (,zerDlewIllz, D.· de esforço 11m que nos empenhamos denodadamen

horas, em frente à porta principal do Edifício do 1;120, em. Jarag�á do Sul, Estado de SaDta Cata- te a fim de não baquearm08 ante empresa de ta-

Forum, será efetuado o leilão do bem penhorado
rIDa, com a liI�gulDte, O R DE.M D_O D I A: manha r!lsponsabilid"de.

ao executado JOSE KACHAROSKl, ns ação exe-
1 - LeItura, exame, dl8cusao e aprovação

cutiva que lhe mov" HEINZ HORNBURG, e abai-
do relatório da diretoria, balanço geral, demons- OOLL, Dão nos esqueçamos, pois, da relevân·

xo descriminado:
traçA0 da conta lucrCils e perdas, parecer do con· cia das n08S88 atitidad98

.

diirias am termos de

a, _ UMA GELADEIRA marca ADMIRAL,
selho litloal, referentes ao exercicip Booial encero comunidade, nós que almejamos, como niDguém,

flom 9 pes de altura, côr azul, avaliada em Cri
rado em 30 de jllnho de 1972; o advento de um mundo melhor, um mUDdo em

900,00.
2 - Destinação do lucro à disposição da as- que os homens se tornem cada 'e:?; mais humBnol

A venda em leilão será feita a quem melhor
sembléia geral;'

.

.o e menos cruéis, menos egoístas e mais solidArios,

oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento
3 - Eleição da Diretoria e Oon!lelho Fiscal; um mundo, enfim, fOm que todos e cada um S8

no art. 15 e seus ptlrágrafos, da Lei n.O 5.474, de
4 - A_suntos diversos de .inte·résse social; unam em almae e não em armas para eó IBsim po·

18.0.71968, que dispõe sÔbre as duplicatas, foi ex- A V I S O A O S A C 1'0 NI S TAS derem. desfraldnr, DO mastro d08 continentes, a

•

bandeira da PAZ.

�edl�O o presenta edit�l, que será afixado no lo Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na

aI de costume e pubhc!ldO na imprensa local eede social, OB documentol a que S6 refere o ar·

Dado e pa�sado nesta CIdade de Jaraguá do Su.l, tigo 99, do decreto-lei n.· 2.627' de 26 de setem.���80S nove dias do mês de outubro do ano de mil bro de 1940
.'

Dov�ceDtos e liIetent� e doia. Eu, (I) Imldea Mahlud, Jaraguá do Sul (SO), 10 de outubro de 1972. In\r.:........1un° 71

_

AI p'. �.,n1Ull-ll
ellorlvão, o 8ubllCrElV!.

..
..

TEOELAGEM GUN I;TEX
JlJI /L

_

\Yl� �U «IL

(a) Alcides dOI Santos AgUIar, JUIZ de DireIto Josef Holzinger, Diretor
OPF. 004 352.369 � ADVOGADO nos fOros de

,....-------------------- � Silo Paulo - Guanabara - Estado do' Rio d.

Janeiro - Braeßia.
Processamentos peran�e quaisquer M!.

nistérioe, Autarquias e Repartições públical
em gera).

.

Escritório C.llhal.

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52-1894)

CL Paulo Morettl

Edital de Lei.lão

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras. PaiDéia,
.

Fcdxas e Placas

Mudou'lIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Anuncie neste s�manário, seu

anÜncio causará boa 'impress�o

U

Desportista
compareça aos estádios

Jaraguaense"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. Gualtemar Soares
da Agência Brasileira de Imprensa

(Berlin Ocidental> - Dísse o poeta Fernando
Pessoa: "O -homem é do tamanho do que vê e não
do tamanho de sua altura". Uma coisa. é ler a

respeito dos povos, de sua política, .dos seus .cos
tumes, de suas leis e outra é experímentar Viver,
nem que sej'i por pouco tempo, junt� a ê�ses p?
VOll. Ontem estivemos na Ost Berlín - Berhn
Oriental. Não foi muito difícil II.travessar o muro

da vergonha porém faltava um carimbo em meu

passaporte, sobre o retrato. O soldado m�ndou em

tum prusco que eu entrasse em uma C&iJlDe auto
� tr � Tl)) IE � rr máticll onde depositei dois marcos, (cerca de qua
PA \l.J é'il11'\ u) \l.J tro crJzeiros) e, alguns segundos depois aparece

ram, na parte exterior, tres fotografias das. quaisASsembléia Geral Extraordinária Importância do Trabalho Educativo a sentinela apanhou uma e, em poucos mlDutoll,
Pela presente, ficam convocados os senbores em Defesa Sanitäria Animal .confeccionou uma autorização para visitar Berlin

associados desta sociedade para compare'cerem a
. . Oriental..a@sembléia geral extraordinária a realizar-se no

I
Enconlra se no escrll�r1o Local da

..

ACARESC O meu amigo, Pallr� Afonso Han�ch tlstava
dill 5 de Novólmbro de 1972, às 8,00 horas, na sede desde iIIbrd de 1971, um MediCO Veterl.Dim�, para de- com tudo em or«ltlm. MUito aparato bélico. Muros
social, no Rio no Cerro - Jaraguá do Sul, para senvolvlmento �e um Iraba�ho educallvo Junlo aos larguissimos ....:. dois

.

me�ros d� largur.a. :- ruas
deliberarem sobre a seguinte, ORDEM DO DIA: produtores turtilS de Jara.gu� do .Sul. •

I qusse desert'lS, Não havlliL taxI� � dIrlgl�o-nos
1) Alteração dos estatutos sociais;

c A_parenleme�te a �rt�etril VISla este.lraiJalho pa- para o metrô a pé. Fomo.s pedIr IDfol'mllçOeS a

2) Outros assuntos de interesse da sociedade. rece nao ser de Importancl� pa�a o agrlculror,. mas um jovem soldaDO russo, ele não �al8va alemão
..
e

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 1972 pensllndo bem, se�a que n.ao ha mesmo neceSSIdade nem 'inglês e não nos atendeu m:mto bem. For rIm
Arno Grützmacher _ Presidente de trablilho educallvo? Vejam os senhores que Jara entramos no metrô _ dez pfennmg, cerca de dez

guá 110 Sul. conla com um rebanho de aproximada- centavos em n08sa moeda. A impressão do metrô
menle 18000 cabeças de gado. foi das piores' muita sujeira e sem qualquer con·

ViSIO que es Ie trabalho procuta desenvolver junto forto. Logo chegamus ao destino, cinco esta.çõ,es
aos criadores, aplicação de novos meios de combale à frente: Alexanderplatz - centro de Ost Berlin.
as doenças, novas técnicas, aprimoramento do reba· Dirigimo nos ao "Reiseburo" com nossas !Da'nho melhoramento da qualidade do produto pecuario. las afim de trocar dinheiro. Na Alemanha Orlen-

Promoção: Setor Regional da CNAE - Join,ilIe Ireinamento de pess.oal no rpanejo deste reba.oho no tal'(comunista) só é aceito o d.in�eiro do .pais.Município: Jaraguã do Sul . que CODserne a sanrdade aDimal e oulras allvldades Nosso destino era Dresden, LeipZIg e Melssen,
Local: Grupo Escolar Municipal Albano Kanzler afins, já juslifiea'se a presença desle profissional na além de Berlim. Infelizmente não foi o possivel.
Duração: 4 dias ACARESC local. A. excursão sem maitl explicações, foi caDcelada.Data: De 25 8 28 de outubro de 1972 Leve se lambem em conla que se for feito uma Até agora �ão sei porque.

.

Carga horiria: 1500 minutos estalística há 9.000 cabeços de gado para cado pro O Hotel Berlin estava superlotado. Para
Participantes: 24 merendeiras flssional lotado nesll!: município, e além' disto bá re· encontrar alojamento foi um sacrifício e antes t!-Matérias: banhos oulros lais como suínos, caninos, IIves, cães vemos que passar pelo crivo de uma mlilher bal-
l - Nocão de Nutrição

.

ele. para lornor sua larefa mais árdua e precioso. xa e atarracada na E8tação Berlin, que guardou
2 - Alimentação escolar e preparo dos alimentos JUDie-se a es Ie falo, que, enconlra se nesle mu n088as bagágen� com uma certa brutalidade.
3 - Noções de Hirienl nicípio aproximadamenle 4.000 propriedades rurais Para almoçar, depois de tantas indelicadtoz�s,• - RelBQõas humanas no trabalho. que se dedicom a bovinocultura leiteira. escolhemos a torre que lica no centro de BerllD.
5 - Horticultur a e Clubes Agr ículas.

.

Daí que, a nec,essidade de um I�abal�o edu�alivo Pagamos cinco marco� para entrar, um marco paProfessores:
.

) Junlo a estas propriedades é de vlfal tmporlancla, ra tirar fotogafias e vlOte marcos para comer. A:a) Do Setor Técnioo da hepresentaQão Federal para não bcarrelar sérios prejuízos II economia na- refeição _ alguns legUmes crU8 e um bife, fOI
b) Da ACARESO 10llal cional, a economia eSladual, municipal e ao próprio servido em cima de uma pequena t(lbua retan-

Objetivos do Curso criador. guiar. A torre muito. bon�ta e o restaurante, no
Dr. Evaldo Sprieigo, Médico Velerinario ponto mais alto, é gIratórIo. De on.dl; estavamos.

viamos toda Berlin - Orientsl e OCidental - que.
salvo pequeno engano, tem 884· Km2 (dois terços
Ocidental e um terço OrientaI), com população
resoectiva de 2200000 e 1.100.000 de
habitantes. Não maior qne os pequenos �sta�os
de n0880S Pais e; «liga se de passagem, IOferlOr

em uma série de coisas que falam de perto li um

coração bra8ileiro .

��r;;;. Reinoldo Mu!'ara 1

J E..L�:::::�

Sociedade Recreativa -Alvorada 1TllIDl1filllTl"'mlJ1'í1'n°'\l.�illICGCMF 84433044/00 t 11 lllUlll «lj, lL "{ llJI

: Menslgal 88 Dia do Profassor
Pelo teu dia, Profelsor, Parabéns!
PerdAo! Pelo teu dia, não! .

Mas,
pela luz que dele vem;
nllo a que distingue aB trevas da noite;
maB,
aquela que dál àl mentes obscurecidas.
Pilo teu dia, nllo!
E sim,
pelo ealor 'que dele irradia aos que contigo colher

ainda não podem.
15 de outubro.Parabéns! Nio pelo di.

Ele não é teu ·dia.
Teu dia é diferente. Teu é o dia que não conhece,

ocaso: tua missio é
toda luz;
teu dia não conhece chuva: com chuva nio brilha

a luz;
teu dia, -não conhece trio: a luz tende a produzir

calor.
Teu dia, não é sõ teu.
Pelo calor, nasce • semente.
B é indispensável que ela nàsça,
Logo,
pela semente, precisamente pela semente, 08 n08-

S08 parabens, professor,
08 nOSS08 parabéns
por aqueles que vês nascer,
mas, bem maís, por aquela que não vês.
Parabéns, pela que nasce em meio à fertilidade

de teu acervo cultural;
Parabéns também, pela que, se não brota da terra
fértil, 'Me desenvolve forte

. pelo cuidado que lhe
díspenaa nos dias que não são só teus,
Parabéns, ó tu, que, em semeando, colhes, ti em
colhendo, nada, ou muito pouco, pedes.
Parabéns, ó tu, que semeias e que colhes;
Parabéns, ó tu, para quem eco, ao pedir não en
contra
Parabéns, ó tu, que, não obstante, segues sempre
e. em seguindo,

.

consegues transformar, não em
vãs miragens, mas em verdeueíroa oásis os espio
nhos por Ventura encontrados no deserto de nossa
vida.

Joíuvílle, 15 de outubro de 1972
Profo Ivo Mário Klein

Coordenador Regional de Educação em exerc.

. Plano de' Curso

.
1 - Preparar 88 merendeiras para o exerci-

cío de SUBS ati'idadea pelo conhecimento de 8eU8
denres e suas atribuições (da importância)

2 - Lad-las à aquisição da conhe('imentos
bbic08 Bobre o falor dos- àlünentos utilizado. DO

prepBf'O das refeições s8colares.
3 - Lad,las à formar hábitos corretos de hi·

giane
• - LniHas à adquirir &8 habilidades neces·

s�ril8 ao uso de técnicas adequadas' DO armazena

�.nto, preparo e conser9atão dos alimentoR e do
seu valor Dutriti,o.

Abertura do curso

Dia 25 às' 8,30 horaa no Grupo Escolar Alba·
no Kanzler

Encerramento do Curso
Dia 28 às 15,20 horas.
Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1972

Dolcídio Menel - Insp. Munic de Ensino

Receita Federal:
, Financiamentos Especiais

Certificado de Compra do HB para os Agricultoresde Ações - D. Lei 157/67 o Banco do Brasil e o IDBtitUtO Aàcional de
Colonização e Reforma AgrAria firmar�m eonvê
nío para a concessão de finsneiamentq. especial,
pelo Banco do Brasil, aOR. colcncs que estão tra
bal!J.ande em Altamira, na 'rrao8amazönica do su
ce880 conseguido com o financiamento feno a
dois mil colonos, na safra atual. O Sr. Nestor Jost,
Presidente do Banco do Braaíí, e Moura CavaI·
cantí, presidente do INORA, anunciaram que �8
eiois örgãoa estão estudando a concessão' -de fi
nanciamento idêntico para outras áreas do pail,
citando especificamente Iguatemi, em Mato Gros
BD, e PaMso Real, no Rio Graflde do Sul.

Uma dai cláusulas do acôrdo firmado entre
o BB e o INCRA, estabeleceu, dssde agora, o fi·
nanciamento para a produção de cana de açucar,
cujo plantio já foi iniciado e será incentivado ao
máximo pelo INCRA na região, onde instalará
uma usina cem a eapaeldade para a producão de
800 mil sacas anuais, tendo em vista ser a terra
das que melhores se prestam para esse tipo de
cultura, embora o aucesao conseguido no plantio
de arroz. cuja produção elevou se a três tonela
das por hectare, comparável aos melhores índícea
do Paia.

Uma outra cláusula do convênio, €.stabeleceu
que o B B concederá financiamentos p�ra óutros
fins; como. o fundiário, visando à normalização da8
glebas que requeiram dinheiro assim como Iínan
cíamentos agropecuários e, ainda dinamizar- o le
vaatamento topográfico das terras.

Informa a Delegacia da Receiea Federal de Joinvil
le, por BDa Assessoria de Ralaoõel Públieas, qlla o

Certificado de Compra de Aoõa. (COA) - Deo, Lei
157/67, relath'o às Pessoas FíaicBl, Exercício de
1972 (ano-base 1971, em OUGS excepcionais, d"ida
mente jllstificados, a critério do Chefe do Orgão
da Secretaria da Receita Federal a qDe o contribuin
te esti'er [uriedíoíeuado, poderi ler aeu prazo de
9&lidade renlidado, na forma pr99iata no subitem
4.1 da Inst. Norm. SRF nO 18, de 15 de junho de
1972, ou Beja, mediante aposíção de carimbo pró
prio. Elsa parmisilão acaba de ser dada atrnél de
Ato Deelaratõrío, n.o 11, de 02 do corrante mês, do
Senhor Seoretirie da Receita Federal, o qual ainda
estabeleceu OI seguintes prazos a Berem atendidos
por ocasião du afeDtuais revalídaçõas;.'

II) - Até' o 'encimsnio da quota de im-
posto relatira aos mes subseqüente 80 da apresen
tação do COA ao Órgão da SRF; e

b) - Até 15 (quinze) dias após a apresenta
ção do OOA, nu hípötesea de:

- quota Única,
- Última quota já gencida e
- .quando houver restituição de imposto.
2) Em qualquer dos C8S0S, a nova data de V8-

lidade não ultrapassará o dia 3 de novembro do
ano em curso e não haverá fixação de novo pr8ZO.

3) Para obter a revalidação em qualquer dos
casos aludidos, o eomrtbuime comprovará o paga
meato das quotas do imposto já vencidas.

Berlin ano 72CONVITE
A Comunidade Evangélica Luterana de Jara

gu_á do Sul, torna público o presente convite para
participação no jantar que será oferecido ao Rev.
Pastor Rudolí H Waidnar e sua dlgnlssíma esposa,
no próximo _dia 29 de outubro, às 19,30 .hosas, na
séde do Clube Atlêtioo Baependí. As listas de
adesão encontram se à disposição dos iuteressa
dos Da secretária da Comunidadtl e no Clube Atlé
ticoBaeptlndi.

Vamos plantar um novo Brasil
Recenlemenle (, governo brasileiro lançou em

Iodo o lerrilório nacional a Componha da Produlivi
d.de,

Companha esta que tem por meta ilumenlar a

produlividade e produção em 20%
Agricullor. plan Ie maia, pois os preços melho

raram muilo. eis os preços mínimos dos produlos
allrIcolas para a safra de 72/73.

Arroz soco de 50 kg Cr$ 31,00
Milho - saco de 60 kg - Cr$ 15.80
Soja - saco de 60 kg - Cr$ 28.20
Sorgo - saco de 60 kg - Cr$ 13,80
Feijão prelo - saco de 60 kll Cr$ -.47,40

Feijão branco e de cores - saco 60 kr -- lii,OO
Malldioca - lonelada - Cr$ 92,00

Farinha de mandiociI - saco de 60 kg - 20,60
Dejair Pereira, EXlensionisla da ACARESC

JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Outubro - Mês tledicado as Missões
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O Dinamismo:

re e'ltura unlclpa e aragua o U Cremos, Por Isto Falamos!
"Deus quer que todos OI! homens se

salvem'e ehsguem ao oonhecimente da
verdade": 1Tim 2,.

'

Ningllém eensegue esoonder aOB outos o que
Ina de grandioso em seu cora,ão. Os olhos, OB

gestos e ai palavraa eslã. aempre a revelar' nes,
meamo que disto nio nos demos oonta. N6s, cri.
täOB, vivendo de fé, tutemunhamos, exteriorizamos
• força evangélica que nes anima: "Não podamos
deixar de falar du coisas que temos .iato a ouvi
do" (AtOB .,20), "Animados deste espirita de Ui.
c o n f o r m e está e fi c r i t o: Eu cri, por isto falai
(SI 115,1), também n6s eremss, e por isto falamos"
(II Cor' U3). '

A fé, o teslemunho eatäo sempra indisBolu'el
mente unidos no Novo Testamal!lto como hoje em

noeaas vidas. A grandeza de uma, corresponde à
intensidade do outro. E, a vida fala! '

Assim, Iodos somos míasícnãrios, anunciado
rss da salvação instaurada DO Oríste e conduzida
pela Igreja através dOI tempos, com 8 Palavra e

a Eucaristia, "até que Ele venha" (lCor 11,26).
Somos missionários em nossa família, em nos

so bairro. em nossa escola e oidade. E, o somos

mais pela vida, pelo que exleriorizamos do nosso

íntimo, do que por prsgaçõe« e discursos, A .ida
deverá gerar es Ia palavra que continua sendo o

grande meio de comunicação, indisqensâvel para
anunciar-a Boa Nova do Cristo. Ele nos legou es'

Ia missão de anunciar: "Como tu, Pai. me enviaste
ao mundo, tambémeu osenviei ao mundo" (Ja 17,18),
que é um dever para todo Novo Povo de Deus

que, vivendo sua fé, sabe de onde veio e para on

de vai esle mundo. como conhece e vive aquela pa
lavra de amor do Cristo que diz: "Este é o meu

mandamento; Amai vos uns aos outros, como eu

V08 amo" (Ja 15,12),
Cristo recebeu sua "missão" do Pai (Ja 17,18),

e por sua vez enviou II nós seu povo o seu Espí
rito (Jo 16,7) que atua haja em aõs, oomunidade,
Igreja, Povo de Deus, em n6s, cristão anônimo,
testemunha do Cristo. Para uõs, antes de ser um

"mandato", esta mi.ssão lieve ser fruto do dinamis
mo da n088a fé, da nOBBa I!IIIperança e do n08SO

amaI', Fruto da nOBsa autoco[lsciênOla de cristãos e

da visão do mundo real, sequioso por uma palavra
de libertação. �de_Vida, _ que 86 Cristo .. usp.ol!de"-.a,
aitura, e mais, em abundânoill, '

Deus. foi bondoso em se comunicar (Atos
2.32·33; Ja 20,31). Agora n6s. oristãos, exprimino. a

bondade humana, comunioando aos outros, ao

mundo inteiro, o Deus que possuímos. 11: o que
alguém leva de grandioso em seu coração e que
não consegue esconder aOB oulrOB,

'

Ir. Valdemir M. Lima

uso e exercício de 8ual atribuições.
Faco saber a todo. Oll habitaot.. deste Mu

oiclpio que a Câmara Munioipal:aprovou e eu san
ciono e seguínte leí:

Art, 1.°) - Fica denominada de Pedro Pie
coli, a Ponte Pênsil construída sobre o rio Jara
guá, na localidade de Barra do Rio Cêrro, neste
Município.

Art 2.) - Esta, .leí entrará em vigor:oa data
de lua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 13 de. outubro de 1972.
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal

A' presente lei foi publicada oeste Departa
mento de Expediente, Educação e Alsisiência So
cial. as 13 días do mês de outubro de 1972.

João Mathias Verbinsnn, Diretor

LEI n,O 372 ,

. Dá denominação de via pública.
HANS GBRHARD MAYßR, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no
uso de BUSI! atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte leí:

,

Art 1,0) - Fica denominada de rua Euzebio
Depouy, a rua 124 na localidade de Vila Nova,
neste Município.

Art 2.·) - Esta lei entrará em:vigor na da
ta de sua publicação, revogadas ai äisposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. 13 de outubro de 1972.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada neste Departa

mento de Expediente, Educação e Assistência So-
cial, a08 13 días do mês de outubro de 1972,

IJoão Mathias Verbinenn, Diretor
Abre crédito especial

L E I n° 373 HANS GERHARD MAYER, Prefeito Mu.nicipal
Dá denominação de via pública,

de Jaraguá do �ul: �stado de Santa Catarina, no

HANS GERHARD MAYßR, Prefeito Municipal
uso de suas atríbuíções.

,

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. no
. �açg saber a todos o� .

habitantes deste Mu,
uso e exercício de suas atribuições, nícípío que a Câmara MUDlCIpal aprovou e eu san

Faço saber a todos os habitantee deste Mu- cíono a seguinte leí.

nícípto que 8. Câma�8 Municipal aprovou 8 eu san- 'Art 1°) 7 Fioa aberto por conta do excesso
Clono a 8eg�IDte 1�1:. .

de arrecadação do corrente exercício, o crédito
.

Art. 1.0) - FICa denummada de. Olívio Do especial de Cr$ 192,10 .. , (Cento e noventa e doia
mmg?s Brugnag,o - PIO�EIRO -. a �ua 119, ns cruzeiros e dez oentavos), destinado ao pagamen-
localidade de Vila Nova, neste Munlcípío. . to do salário família de funcionários municipais.

Art. 2,°) -: Es�a leí entrará em vi�or B� �a Art. 2,0) - Esta Iei entrará em vigor na data
. ta de sua ,pubhcaçao, revogadas as dísposlçõea de sua publicação, revogadas 8S disposições em
em contrário. contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguä . . ..

do Sul, 13 de outubro de 1972. Pal�clO da Prefeitura Muníeípa! de Jaraguá
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal do Sul, lil de outubrl) de 1972,

. . .

A presente lei foi publicada neste Departa-
o Hans Ger:'J-ar� Mey,lIr, Prefeito Munícípal

mento -ne Expediente, Educação e Assistência So- A presente le� fOI publicada neste Dep"art�.
cia), aos 13 dias do mês de outubro de 1972 tam�nto de Ex�edlente•• Educação e AssistenCla

João Mathias Verbinenn Diretor Spcl4>l, aos 13 dias <!_o, mes �e outub�o de 19?2., Joao Mathlas Verbl!lenn, Diretor

DR. FRIEDEL SCHACHT
I

L E I D.O 377

.', .L E I n�_ 37_4_ _,

Desapropria, amigavel ou judicialmente, di
veriJas áreas de terra na localidade de Nereu Ra
mos, neste Município.

.

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de 8anta Catarina, no
uso de 8uas atribuições,

Faço Silber a todos os habitante. deste Muni·
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu' san
ciono a seguinte lei:

Art 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Muni,
cipal autorizado a adquirir amigavelmente ou

desapropriar por utilidade pública, as seguintes
áreas de terra, necessárias à retificação da rua I.
no perimetro urbano de Nereu Ramos:

1 - 922,00 metros quadrados de Hilário Murara;
2 - 54,00 metr08 quadrados de Cecilia Ferrazza;
ii - 80,00 metros quadrados de Brigida Ferrazza;
4 - 1.290.00metros quadrados de Oswaldo M,urara;
5 - 545,00 metros quadrados de Alceste Gadotti;
6 - 550.00 !Detros quadrados de Olineo Gadotti;
7 - 220,80 metroe quadrado!! de Luiz Gadotti:

Art. 2 e) - Eeta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Pr·efeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 13 de outubro de 1972,

,

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MuniCipal
A presente lei foi publicada neste Departa

menta de Expediente Educação ß Assistência So
cial, aos 13 dias do mês de outubro de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

DECRETO n.O 250
Abre crédito suplementar

O Prefeito Mnnicioal de Jaraguá do Sul. Es·
tado de Santa Catarina, no U80 de .SU8S atribui
ções e na conformidade da autorização oomtante
do art 6,° ítem I, da Lei n.O 325, de L° de nuvem

bro de 1971, D E C R E T A:

Art. 1,0) - Fica aberlo por conta do excesso

de arrecadação do corrente IIxeroício, o Cl édito su·
e=======================r,

plementar de Cr$ 93.059.60 (Noventa e tre� mil,
<,incoenta e nove oruzeiros e sessente centavos)
para reforço das seguintes dotações do orçamento
vigente:

31.3 O 11 1I!3 C:;$ S.OOO.OO ADVOG A O O e AU DITO R
31.4 012/19 2.000.00

Civil, Comercial, Criminal, Adminis.
3250 23/39 13.759,60

trativo e trabalho:31.1.Hl4/44 2,000.00
Com diversos CUfSOS de especializa-31.1.1-03/55 " 50000 -

32,5,0-23/65 " 3600.00 ção em CURITIBA e fala e ALEMAO.

3.111-02/68 .' 10,000.00 Atende cobranças para Blumenau. e

cidades circunvizinha!l,31.2.8-08/162 15000.00
Escritório, Avenida Mal: Deodoro,4063.1 2 0-07/181 20000.00,

)3.1.2 009/183
" 5000,00 (ao lado da Farmácia Avenida

.

},�°T���:. d.;.ID '".�:"::� .;g., ••

- ;������ :o::�·�:�:�·::.:�:3 I.
data de Bua publicação, refogadas as ,disposições
em contrário.

EI t t J
,.

S AJaragnA do. Sul, O. de outubro de 1972. e romo ores aragua . .

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
O presente decreto foi publicado neste Depar

tamento de Expediente, Eduoação e Assistência
Social, aoa 4 dias do mês de outubro de 1972

.

Joio Mathiss Verbmpnn, Diretor

CGCMF: 844307681001

CGCMF 84 429695/001
Sociedade anônima de capital aberto

GEMEC/RCA-72/338
Rua Venâncio da Silva Pörto n.· 399

JARAGUÁ DO SUL (SC)
- Assembléia Geral Extraordinária -

Ficam convidados os senhores acionistas des
ta sociedade, para pllrticiplorem da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar se no dia
21 de outubro próximo, às 9 !:Jorall, com a seguin-
te, ORUEM DO DIA:

. .

1. Aumento do capital soolal, de Cr$ 5400,000.00
para Cri 6750,000,00. com o aproveitamento 4e
parte das reservas livres no montante de Cr$
1,350.000,00;

,

2, ConcessãO de autorização para o proce�
samento de nóvo aumento de capital, por sub8crl
ção particular, no montante de até Cr$ 2750,000,00,
com o que o capital seria elevado para Cr$
9,500 000,00,

·3. Reforma dos estatut08 soclaiA e

4, Outros assuntos de interesse social

Jaraguá do Sul. 27 de setembro de 1972.
ELETROMO'l'ORES JARAGUÁ S. A.

A Diretoria

L E I n,O 376
Dá denominação de Ponte Pênsil

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no

LEI n.O 375
Dispõe sobre denominação de Praça Pública.
HANg GERHARD MAYER, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no
uso e exerclcio de suas atribuicões.

Faço laber a todos os habitanteIl deste Mu

niclpio que a Câmara Municipal aprovou e eu san,

ciono a seguinte lei:
.

Art 1.") - Fica denominada França Vosge
rau, a praça recenteman'te construída ao lado do
Mercado Municipal e da Estação Ferroviária,

Art 2.°) - Esta iel eotrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

_

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 13 de outubro de 1972. São convidados os senhorel acionistas ds Me

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal laiúrgioa João Wiest g,A. para a ,As8embléia Geral
A presente lei foi publicada n8stt! Departa- Extraordiniria à realizar-se às 14,30 hóras do dia

mento .de Expediente, EduclJçio e AssistêDcia So- 23 de ouhlbro de 1972, na séde social, com a se

eial. aal 13 dias do mês de outubro de 1972 guinta, ORDEM DO DIA;
..

João Mathias Verbinenn, Diretor _ 1) Eleição da Diretoria e fixação de leus ho-
_.

norArio!; .'

2) Aumento de oapital em dinhéiro;
3) Alteração estatutária correspondente;
4) Outros 88Buntos di! interesse social.

A DIRETORIA

MetalúrgicaJoão Wiest S.A.

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia' 11-11�72,
do Caxias Sport Club em

Música: AZES DO RITMO de

- 2. BAILE·DO CHOPP
Santa Luzia
Jaraguá, do Sul

Vende-se
Um lerrenó c/150:000 m�. e, um. call8 de

alvenari!!, c/rancho a' um IÍng�nho de oana.

\UIJÍ. trator e. div�r$os .an'imais, .;-.. .

InformaQõas - Rua Angelq-RIib'tDl, 13�5
(MICHIGAN) - % Sr. Jaime

CORREIO DO
JARAGUÁ DO FlUL (SANTA CATARINA)

P o Y o Mentalidade AU��!���!�
o viver é uma conjugação i.interrupta do verbo

SÁBADO, lI1 DE OU'J.,'UBRO DE 1972 _ N.o 2.708 fazer, Esse 'estímulc da vontade de pre'psração à rea

"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' lização do ideal do homem, de Carlyle, é edvertên

ela lIO estado de ceticismo, negação' e pesstrnlamö

S emana
geral. Esse. estado mtserävel é o da. slm ..� triates

que viveram sem infâmia e sem louvor; o ceu as re

jeita para que lhe nio alterem .. beleza. Nenhuma

lembrança porcerto deles subsiste no mundo; li lustí
ça .

e II Misericórdia os desnrezarn. Não discorramos

sobre eles, olha e segue. É esse o pênsamento de

um trecho do "Inferno de Deute" .•.

. O ideal não é exclusividade de nínguém. É de

todos. Mas não o ideal ebsrretdo, Ilutuante, incerto e

.mpratícedo; mas " ideal presente, ambicionado com

odes as energias, nas ações, nos estudos. nos �ro
leros e nas decididas intenções humanas, quer seie.o

estudioso, quer sele o trabalhador, quer seja o em

presario de transcendentais responsabilidades.

da

o
.
ideal é hoje "um presente" do empresariado,

do empresário diferente do. patrão que é "um pesaa
do". Partindo do prfncípío de que se devem reduzir

todos 08 problemas a uma só equação, éonclui; em

recente viaíta, o que me foi dado ver e ouvir e de

duzir 'da bela filosofia humana cristã que os diretores

da Eletromotores "Weg" sabem imprimir à sua robus

ta e sempre crescente emprêsa.

Diante do trabalho rude, inglorio, cruel. atroz,

de operéríos (sem classificação) às voltas com cal

derões de minério fundido, íncendescenre, (inferno de

dente, imaginei) ouvi o suspiro e a expre�são do �s
slstente da empresa que me mostrou as tnsteleções
da Emprêsa:

.

_ Isso aí, protessor, é o nosso problernevo
problema soclsl cuja solução tanto.nos preocupa.

Uma filosofia. Um ideal de amenizar o trabalho

rude, brutal. Uma afirmatiya que vale um em

blema da própria Emprêsa. Uma filosofia humllna,
humanística e cristão que percebi, Das quase' ,duas

horas de visita em todos os departam�nlos e secções
da Emprisa. U'm ideal çristão de fraternid�de que

cinge e ilproxima todos em torno de uma 50 casa

em comum: a Empresa.

Muilo já tenho falado em palestras, conferências,
a conVlle. Princípios de sociologia, filosofia e psico'

logia, em ampliaçlio. Porque,. meu� .lImigos, diante do

porvir, todo homem tem responsabilidade. Es�utemo�,
todos nós desde o Irmão varredor·da·rua ate C!I mats

alto resP(l�:sável a missão que nos esperll. � missáo

que está III. Aqui. Diante de n�s todos. Nao. ande
mos só no caminho da vida. la o disse aliuem que

certamente toparemos sempre com "almas desgarrll'
das" ou' indiferentes. que uma palav�a .de verdad.e re

conduzirá ao seguimento de um o�Jellvo! um. Ideal,
de fraternidade de confraternizaçao, NilO vivemos

para nós nos s�pararmos. Vivemos párll nos unirmo�.
Encontraremos' "almas ignorantes", almas "caldas'.

Encontraremos sem dúvidll "almas pusilânimes". Mas,
por sobre tudo, nunca esquecemos �•. qu�nto ou�ros
se preocupam. e luta"" para atingir IstO que mUitos

tambem desejam, mas para o que lltes falta II vonla

de, a decisão.

O exemplo do que me toi dado perceber na

E;nprêsa "Weg" - é' uín estimulo. U!ß exemplo a

ser seg:uido pelos que falam em fraternrdade.

ANO LIV

Os ,dados. nã.o conferem A" curtição
Diversos léiiores dirigi- brave povo, apenas foi M.Y,

ram nos correspondêncta, Incluído no quadro urbano 0I1l. pessoal, aqui estamos outra vez para levar até

abordando patrícularldedes de cidade, pertíctpendo do voces as foló .

ocorridas ne imprensa lo Distrito de larllguá do Sul", Qual é cocedínha do lJ.?Como vai o romance com

cal, Da semene pessede, o primeiro e único do rnu o S6rgio de' São Mateus?
Intcíe um correspondente mcípío. A segunda recls X -

por reparar que o nosso mação é com relação a Certas mentnínhas, vibraram 415. feira à noite, quando
semanário classificou co- outra Dota inserida no se

viram o Ivo Lenzi circular por aí...
.

. X-
mo sendo os jogos aber- rnenäno local. Dizia, à Pois é isso aí, Voceslembram daquelamúsica,The:End?
lOS de Itajal os XII, quen- certa altura que O' CDL Adeus Tereza ... adeus Walmor... seriquefoladlstäncla;Nego?
do são, realmente, oa XIII quer mudar a festa religio X -

'IASC. Nos conferimos It se do dia 8 de dezembro, Hoje acontecer' em Itajai, um encontre de atIeta8,num

damos a mão à pelmerö- dedicado à N. S. Imacu grandioso balle. Vamos lll. ... gx�
ria. lada Conceição, pera o Alguem deixou de ser coruja.. Transa agora por aI,
Outras duas outras cor- dia da fundação de Iara exibindo todo o seu eharme e a beleza de sua nova maquio

.

reções, que devem aruall- guá do Sul. E aponta o lagem. E)ltás muito jomha "YNHANHA", principalmente quan

zar os confrades que não dia 25 de junho, quando II
do nós estamos na tua. COD.ti�e..!.irme.

são da nosse redação, diz lei diz que il fundação é Meneio especial, a nossa amiga Salete, que hoje ant-

respeito a. duas noticias o dte 25 de julho. A data versarta, ParabeD.8 e felicidades.

veiculadas e que, rambem, não confere, é claro, e o D b vi d Xm1- M 's UD,1i

não conferem com a rea- mrsslvtste tem rezão em
amos oas n as aooua a gsoua tearmraO'naqtUael. apolonga estada na Europa, volt

!idade. Imcrelmeare, a no .. reclerner. AliiÍs diga·se de x -

tícla divulgada diz ter um passegern que, em recente Taí, .. Paraguaçu ... tudo organizado e a turm,a HflOU na

repórter acompanhado o reuo.äo do Rotllry Club mão, Onde ficoú o ônibu.l que ia as 7,00 b, domtngo pp.

sr. Prefeito Munlclpel, nas de laraguá do Sul, o Frei p ra It"jai?
X _

suas endançes pelo rnunt- Aurélio ôrulzer, apontou ..Lane......como val a rivalidade? Olha, 'ele e�tI!. mals na

cípto, chegando até as óbras documemo htstösíco que tua que lia dela. ,

do Dislrilo de .efeu Ramos, poderá dar a verdedeire
'

Pols é né Zito, Como fostes de fériss? 'Ab, se a· gellte

Óre, a notícia causou' es- data da :fundaçã.o de Iara.
soltuese a llngua ... jÓia ... estavxs_::a tua não é?

pécie" principiÍ!mellte, entre gúá cio Sul e que, si O Adejair completou maia um niver na 4a.feira.Desde

o povaréu que frequenta o aprovada p�la C â m a r a slÍb..do vinha desejando um caniço. Como é, recebeu o canl

"Q-Delfcia", onde o seu Municipal, por proposiçlio ço? Felicitações da coluna.
X-

Chico deu_ "aquela" broll I do sr. Prefeito, deverá re
.

Muito disputado, o Renato, golero do Baependi. JOI(OU
ca, por nao saber que ti cllir no dia 24 de abril de apenss 10 min., em Itajai, e a menillada baiXou. ,

nham criado o
.

Distrito cada ano, pOlS, em 24..:1e X -

lern aUII lludiêDCili Na abril de t876 um oficio Não percam, hoje, em Corupll., o Balie daa Debutantes.

verdllde, o Cllrro Reporter, dá nelfeias das atividades
Será sensacional.

X _

apeDas englnou·se, pois, do Cél Emflio Ca los· E para quem prefere' um cinema, poderá assistir, em

Nereu Ramos, diante dos lourdan nas terras de Ja todas as seções, hoje, amanhã e segunda.feira, "Basta eu

recla'mos de seu bom e r<lguá do Sul. sou a lei" oom Robert Mitchun e George Kennedy.
X-

TeremDS o quebra·caco muito esperado. Será sexta-

II Minifeira em Novembro feira prÓxima. Estaremos li ��ENO?
.

( ·Aqui finalizamos, com aquele abra9ão e a todos e até
D. D,aysi Werner Sal- p a r a o acontecImento a próxima semana;

les, Presidente da Socie· que deverá ter lugar
dade Promocional do nos dias 3, 4, fi de No·
Menor Trabalhador e a. vembro Pró x imo. A
Comissão Orgsnizadora Renda da II Mini·Feira
da II Mini-Feirß de Pra de Prato's Típicos rever- O Rotary Club de

Ja'l
Outra homeóagem que

tos Típicos, estão convi, terá em beneficio das ragué do ::io!, através a merece o devido deslllqoe,

dando oti interrtlssados e obras de assisteneia ao dinâmioa ativic1ade do ·foi a homen8gem ao "Dia

a população em geral, menor. A II Mini Feira Presidente Norberto S, do Professor", oonvidan

terá lugar na Escola Téc. Emmendoerfer, eslé im· do·se o Irmão Leão Mag
nica Federal, situa da I,b plantandO uma atividade no, para reprlilsenlaf to·

Av. Mauro Ramos, na muito simpética ao seu dos Oll professores de

C 't I d E t d clube Jaragué do Sol, como o
apl a o s a o, com

'De '16 a 20 do oorren. fabertura às l� hs. do pro elsor prestar a com·

O Lion. Clube de Ja- dia 3 de novembro. Nos te, o Rotary Olub patro pletar o seu jubileu de

raguá do Sul, recepoio dias 4 li! fi a Feira fun. cinDo o I TORNEIO IN ouro. Na oporltlnidade 'o

nou na última fia,-feira, cioDará dss 12 8S 24 ho. TERCOLEGIAL, lendo rotariano Mério Tavares

a visita do Governador ra8. Particip&.Bl da II Mi. por local o Parque Agro- fez a saudaQão alusiva,
de LioDS,' do Diltrito ni Feira de Pratos Tipi- Peouário Ministro . João muito aplaudida.
L-lO. Os salões de fes- cos, as seguintes barra Cleophu e, especialmen
ta8 do C. A. Baependi cas: Alemanha, Bahia, te, o Pavilhão Arthur

estiveram completamen· Bebidas, C h u r r a s c o, Müller. O Torneio oon

te lot a dos, abrigando Orianças, Elilpanha, Es- gregou o Ginésio S. LuÍl W 11- Al P> f 4] TI .fi' r n fim) P' lIí'I 11- III '

leões, cenvidadol!l, auto- oócia, Forças Armadas, a E. B. AbdoD Batiata, II 1� Oll al. \\ll� <m li � � 11 filill � lUlll 'UI
ridades e del�gações Grécia, Internacional, E. B. Roland DorBbusoh, "Correio do Povo"
dOll vizinhos municípios. Itália.' Líbano, Minas Ge. a E. B, P. Magalhães e B Faleceu em Curitibll, quinta feira' última, dia 19.
Após o ágape, o leão rais/S. Paulo, Portugal, E. B H Gonçal'es, num

um Jornal do corrente, a senhora ADLA ABUIAMRA NACLl,

José Bahia fez 8 Bauda· Plantai Decoratival, San. m09imento de confrater viúva do senhor lorge Nacli e mãe de Mo�ssa N�,ch,
ção às autoridades. Na duiohe tl Zona Franca. nizacãi::J da mocidade eB-

a Serviço do Povo casado com Amélia Abdalla Nacli, senhorita Wa)lha

oportunidade o Prof Pau. :udiosa da cidade. Para- ·Nacli, solteira, Adibe Nacli EI Abdi, casado· co�
lo Moratti 1 e m b r o u a bénl à Oomissão. Pr6·Ju· Azzis EI Abdi, Nair Nilcli. Rached, casada com Edl

p,asssgem do' 10.· 8no do ventade. !- -= Rached, Deputado Fuad Nacli, ca�lIdo com
_

Marlll

recebimento da C a r t a

��_"'������---<!l�-'
Morais Nacli Dr Elias Nacli, solteirO, Abrahao Na-

O o n s ti tut i v a do Lions cli, "asado c�nÍ Yarll Camargo Nacli, e YI!sa Nac11

Clube de Jaraguá do Sul. uando você tiver problemas' já falllcidlJ.
em 20.10,62. A noitada 'd'a

�. i A extintl deixa 12 netos e 4 bisnetos e resl t

.leonística teve, 8 seguir, com a sua LAVA-RGUptA
um dosfile de modas,

._ à rua Mauá, n." 1114,

muito aplaudido. Por � nós aempre estaremos por perto. {
linal falou o Governador ) �
do Distrito L-lO, Mário

J
Nosso ser�iQo de MAN U T E N ç Ã O é executado

i IEdmundo Lobo, por si '

nal muito aplaudido pe por técnicos e equipamentos altamente e8pecializiído�.
ilos conceitos leonístico

emitidos. Esteve presen

I RUD I BRUNS R. Vendncio da Silva Porto, 606

te, também, o vice go- �
Telefone: 2158 _Jvernador, clr. Antonio

Piccione. ����������

Atividades Rotárias

Lions recebeu
Governador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


