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J 1\ R f\ G lJ f\ .. E N SES
15 de novembro eSlá às A revolução promoveu

portas. Para aqueles que a reconstrução e a recu

já escolheram os seus peração errevés do com

cllndidalos pedimos que bate li inflação, estímulo
meditem bem no que irão .à poupençe e a.os inves
fazer com o seu voro. Vo timentos, correção de dis
tar consci�ntemente. votar torções no stsreme de mer

naqueles homens que re cedo, pare, a partir de 1967,
presentam o luturo é o consegutrae o creselmen
dever de cada um de nós lo da agriculturà e do. in
Para aqueles que ainda dústrta, que apresentaram

não ae definiram, quere- índices aflol e estáveis,
mos lembrar que o mo- atingindo-se em 1970 a

menro histórico que es re- euroeusremeção do pro
mos vivendo não é de in, cesso, e incorporando 00-

EugêDl.o Strebe

decisões, nem o Brastirde

I
ves conquistas de ordem

hoje comporta indecisos material e social.
diante doí des a f i o das A seml-estagneção dos
transformações políttces I

meados de 1960 foi supe
e da construção do de- rada. O crescimento do
senvolvimento econômico Produto Interno Bruto a

I social, Pelo contrário, a taxas firmes de 9,5% del
hora. é de .parüctpeção xou de ser ccnqutsra pas
ativa ,de todos 08 bíasi sageira para se transtor
leiros nesse processo. mar numa vitó,ill deftnltt-
Sejamos realtsras. Seja- ve, com tendência II supe

mos francos conosco mes rar oe índices alcançados.
mo. Analisemos com res- Assim, o modelo bresí
peito e ,honestidllde tudo leiro de desenvolvimento,
o que foi construído pela criado pela Revolução, or
Revolução, e não nos res' ganiza .

uma sociedade
tará oUlra alternaliva do aberta, fazendo nascer no

que apoiar integralmente PàÍs uma economia. mo·
os poderes consliluídos derna, competitiva e dina·
É chegllda a hora. Vamos mica, que demonstra as

deixar de ser meros' elei- possibilidades do nosso
tores para I!er uma parle desenvolvimento, realizan
do processo de desenvol do uma democracia' eco·
vimeiJlO brasileiro, lidera- nômica,

.

social, racial e

do pelo Presidenle Emílio política. ,

Garrastazu Médici, apoia O BRASIL tem uma

do pelo Govêrno Colom, grande missão e. nós bra
bo Machado Sales e pelo sileiros uma grande res·

nosso Prefeito Hans Ger- ponsabilidade pelo cum-
hard Mayer. primento dessa missão.

A. revolução nasceu pa A economia brasileira
ra construir Não podemos tem demonstrado extrema
afirmar apenas para cons vitalidade. O País cresceu

IrUir, cumpre qu,e se con i n I e r n a e externamente.
clua, conslruir no sen lido Hoje a Nação olha o fu
do crescimenlo econômico, luro com confiança. O
Para transformar o Brasil mundo tem as suas vistas
em nação grande e de volladas para 'o nos s o

senvolvida E isto não é desenvolvimento. Chega
Irabalho para poucos, é, mos a uma posição natu
nil verdilde trabölho para ral de projeção contioen·
Iodos I nós em conjuOlo tal, decorrente de um d(ii�
unIdos, POVO, ARENA: senvolvimenlo autêntico e

GOVERNO e REVOLU- bem sucedido. A revolu
çÃO.

.

ção deu ao Brasil maior
grau de autonomia nal!

!luas decisões, ao condu·
zir o desenvolvimento co'

mo tarefa principal da so

ciedade brasileira.
Consolidou se, no País,

a consciência de que, em
bora desejável a colabo
ração estrangeira, o de-

Os Governos da Revo
IUQão apresenlam Ires es

lágios signiflcdtivos:
1.0 - A reconstrução;
2.· .- A �xpansão e

Õ o
_ A Iransformação,

II criação do modelo bra
sHeiro de desenvolvlmenlo.

senvolvimento nacional se
rli, sobretudo, resultado do
esforço próprio. EsforçQ
próprio que há de tesle
munhar ao mundo a via
bilidade do desenvolvi
menro nos trópicos, de
lima nação continental de
raizes latinas.
Por isso, por tudo isto,

é necessérto que tomemos
eonaclêncíe do. nosso ve
lor e entendamos que so
mos parte de um todo.
Apoiar e ajudar a Revolu
ção, o Governo e a ARE
NA é participar atlvamen
te do desenvolvimeoto
brasileiro.
Da! a nossa reafirmação:
Votar livremente sim
Votar conscientemente,

uma necessidade. Chapa Arena IVotar' na ARENA é
epolar a política nacional. João Lúcio da Costa
Volar na ARENA é es- Filho de Manoel F. da

tar com o Brasil potência. Cesta. Industrial, atual dl
Votar !IOa ARENA signi· reter da firma Indústria

fica acreduar no amenhã, Têxtil Jarita S.A. Contador
Votar na ARENA signi, formado. Foi vereador por

fica querer o trabalho ho- quatro legislaturas. Exer
nesta e a paz social. ceu o cargo de ôecrerétío
Para IIS eleições de 151d.!l C�lJ1,ara de Vereadores

de novembro -de 191�: a' por- !I1!1s.c anos. - FoI'. líder
ARENA indica e recomen-' do 'seu partido na Câmara
da: de Vereadores também du

Par'a Preíeíto
reute 6 anos. Bleito pre
sidente da Câmara de Ve-

Chapa Arena I readores por quatro anos.

-P.o Exerceu o cargo de Pre-EUGeNIO STREBE feito Municipal durante o präneo. simples, honesto,
tmpedlmenro temporário cumprtdqr �os seus deve
dos Prefeitos Wllidemar res e respeítedor. Exerce,
Grubbe e Victor Bauer. também, o cargo de Pre
Homem voltado aos ser- �idente da SALVITA-So

viços comunitários. Hones- ciedade AssislêDCicl eo

rldede, pontuelldede e per Lav�ador d� Vale do lta

severença são qualidades P?cu. _Católtco pranceate,
que despontam no caadí- clda�ao sempre pronto pa
dato. Será o homem certo ra ajudar e colaborar.
no lugar exalo. Albino Wehrmeister

Chapa Arena II n: 2102
Alberto Moretti Jovem. Trabalhador. Ho

Comerciante em Nereu mem do interior, conhece,
Ramos. Homem simples dor dos problemas de sua

região, defensor das boas
causas. Exerce, alualmen
Ie, a vereança, seodo igual

, meote candidato à reelei
ção.

Belarmino Garoia José Alberto Klitzke
n. ° 2108 n. o 2110

Come.ciaol ,- O mcis Jovem candida-
. ,e na reglao

I
to a vereança pela Arena•.de Nereu Ramos. T
_.

C b'l'd dE vereador na. atual le- ec�,co em onta '! a e.

gislalura, C end i d a d o à E:ta curscndo o ulllmo

reeleição. a 0_ de r�cul��de de Edu

Honeslo, trcbalhador e caça� FíSIca, Ja exerceDd9
sempre voltado c resolver

o c�!l'0 de professor da
os problemas dos 'que vi-

malerla,
.' .

vem na sua regi
-

,

É o Ifdlmo representan-ao
te dos estudantes de nos-

Eugênio Gascho sa terrra. É a voz do ·uni·
n.o 2103 versitário na câmera de

vereadores.
É f i I h o de Bertoldo

Klilzke.

José Carlos Neves
n.· 2105

Jovem' empreaário Jara·
guáense. Direror da firma
Neves S.A. Indústria Ca·
tarinense de Àrtefalos de
Madeira. Técnico em Con·
tabilidaqe. Membro ativo
e Direlor·Social do Corpo
de Bombeiros Voluntários
de Jaralluá do Sul. Exer
ce na atual legislatura o

do Sul.
Já exerceu o cargo de

Vereador.
H o m e m maduro, fiel

cumpridor dos seus deve
res, exemplar pai de famí-
lia.

'

Chapa Arena III
RUD! FRANKE

Conhecedor profundo dos
problemas do município.
Sério, trabalhador, excelea
te pai de íemílta, cidadão
cônscio dos seus deveres.

trias Reunidas Jaraguá S.A,
- Exerce o cargo, de ve
reador na atual legislötura,
candidatando se à reelel
ção.

. Para
Vereadores

.i Affonso Franzner
n." 2101

Rulli Franke

Haroldo Ristow
n." 2104

Comerclente, exploran
do em coniunro com os
filhos a atividade de co

IndusiMal. Vereador por mércío e representeções.
duas vezes, eendo cendí- Exerce atuelmeare ave·
dato à reeleição. Homem reençe.. Homem que já

Comerciaote do ioterrior,
Já excerceu o cargo de
Vereador. Homem do in
terior, acostumado ao rre
belho de sol a sol. Hones
to, reputação ilibada, ho
mem de

'

ceréter firme e

bem formado.

Para
Vice-Prefeito

É comercianle, lambém,
no interior. Presla excelen
leS serviços aos agriculto
res e pecuarislas de sua

região. Filho de Iradicio·
oal e anllg... famflia de Ja
raguá do Sul. é um ho
mem que peli! primeira
vez ae ci!ndldàla a verean

ça Cumpridor de seus

deve,res. condula ibbClda e
ólimo pai de famíl'a.

Fidelis Ca�los Hruschka
n.o 2106

Indu5tfláflo, empregado
há long-os anos na Indús-

P r o f e s s o r da Escola
Técnica de Comércio São
Luís.
Técnico em Contebill

dede,
Funcionário

.

da firma
Alberta Bauer S.A. Indús
tria e Comércio, há 14
anos.

Atual Presidente da Câ
mara dos Vereadores.
Eleito vereador em

t 5.11.1969.
Exerceu, durante a li

cença do Prefeito Hans

deu mostras de sua cepa
cidade de rrebelho, uos

longos anos em que' este
ve à frente dos deatínoa
do Clube Atlérteo Baepen
di, como presidente. Cida
dão honesto, trabalhador,
excelente pai de famllia e

sempre voltado aos pre
blemas da comunldede,

Heinz Bartel
n.· 2111

Indústriário, enpregado
de firma Gumz Irmãos
S.A" de Rio Cerro, Téc
nico em contabilidcde.
Seodo a primeira vez que
se candidata a verellnçc.
Jovem, dinâmico e traba
lhador.

(Continua na ultlma p.)

Octaviano Tiss!

mas respeitado pela sua

hopestidade, pelo seu equi
líbrio e pelo trabalho em

pról de Jaraguá do Sul.
Já exerceu o cargo de Ve
reador.

.

Gerhard Mayer, o cargo
de Prefeito 110 periodo de
2õ.2.72 a 6.06.72.
Moço, trabalhador, ho,

nesto, cônscio dos seus

deveres.

Chapa Arena II
OCTAVIANO TISSI

Chapa Arena III
Francisco Modrock

Agricultor, homem de> Já foi suplenle II Verea·
campo e tem toda umal

dor. Exerceu por longo
vida dedicada ao traballlO lempo o cargo de Fiscal
e ao município de Jaraguá dd Prefeitura MunicipClI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SÁBADO - 28-10-12 DÁGlNA 2

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

·1972.
Diretor

Eae;ênio Vitor Schmöckel

-=-==C>_C:>C>C>

Tecelagem GUllIDllltcx So Ao Informativo A C A R ESC
MUD A S CGa. MF. 84432475/001 Agricultorés Visitaram Propriedades
Fr.tlle,., e O'tle.ent.l. Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAOLaranfeiras, Peoegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras

São convidados os srs. acionistas deata soeíe-

Dahllas, Camélias, Ooni- dade para a assembléia geral ordinária a reali

feras, Palmeiras, ete., etc.
zar se no dia 31 de outubro de 1972, às 10 horas,
na Bua sede social na rua Jorge Czerniewicz, B.·
1.120. em Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina, com a seguinte, ,O R DEM DO D I A:

1 -- Leitura, exame, díseusão e aprovação
do relatório da diretoria, balanço geral, demons
tração da conta lucros e perdas, parecer do eon

selho fiscal, reíerentes ao exereíeío social encero
rado em 30 de junho de 1972;

2 - Destinação do lucro à disposição da as·

sembléia geral; .

3 - Eleição da Diretoria e Goaselho Fiscal;
4 - Assuntos diverso!! de ínterêsse social;
AVISO AOS ACIONISTAS
Achem-se à díspoetção dOI srs. acionistas, na

sede social, os documentos a que se refere o ar

tigo 99, do decreto-lei n." 2.627; de 26 de setem
bro de 1940.

.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de outubro de 1972.
TEOELAGEM GUNITEX

Josef Holzinger, Diretor
,

CPF. 004352.369

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ �

UCORRflO 00 POUO"
fundação: /irtur Muller - 1919

Vende-se

Estiveram no dia 16 de outubro p. p., em ex

cursão à propriedade do Sr. Albrecht Schwarz em

Tres Rios do Norte os senhores Marcílio. Bonaní,
Francisco Steinlein e Emídio Bonauí, acompanha
dos pelo Médico Veterinãrio da ACARESC,

Os objetivos da excursão à propriedade do
Sr. Albrecht Schwarz, foram observae os melhora
Olentos quanto a formação de paatagsns de inverno
e verio, melhor aproveitamento destas paatagene,
sanidade animal do gado e raça leiteira.

Ap6s a excursão todos mostraram se antueiaa
mados interessando se em introduzir novas varie
dades de putageus em suas propriedades, seodo
que para isto, levaram grande quantidade de mudas
pua plantarem em suas casas.

Dr. E9aldo Spricigö, Méd. Veterinãrio

Aurea MülleD Grobba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Oomarca de Jaragu'
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bra8i1.
Fazem anos amanhã Faz Saber que comparece-

ram BO cartório exibindo os
- a sra. Ida Zettel documentos exigldoB pela lei

Sohmöckel, em Curitiba; afim de se habilitarem para
- o sr. Lauro Braga;

caser-se

- o sr. Alvin Seidel, Edital n. 1.936 de 18/10/12
em Corupá; Valmor Vicente Meurer e
- a sta. Maria Apare- Anair Nicolini

c�d8 Teixeira, em Joín Ele, brasileiro:' solteiro,vIlle;
. opererlo, neturel de Luiz

- 8. sra. Vva. MlOda Alves, ueste Estado, do.
Wolskl;

. miclliado e residente à rua

.

- 8 srt�, Izárla Marga- Jorge Gzerniewicz, fundos,ríde Benz� nesta cidade, filho de lo-
- o Jovem Loreno sé Meurer e de Clara

Hagedorn. Meurer.
Dia 30 Ela, brasileira, solteira,

. .\ industi'ii5ria,' natural de Ja
- A sra. Frtda Manhke, raguá do Sul, domlcllta-
--:- a sra, Vva. Irna da e resideate à rua lorCobn Mahfud;

. ge Czernlewtcz, fundos,
- o ar, A!lt0!lIO. M. nesta cidade, filha de Ru.

Corrêa, em JOI_nvJlle, dollo Nleoltní e de Otílla
- a sr'!'. Edl�, esposa Demalte Nicolini.

. do sr. Erich Ehlert, em

Blumenau; Edital n. 7.936 de 18/10/12
- o sr. Paulo Leoni, Sergio Luiz Ewald eP

em Itapocuzinh'o; Cristina Alaide Borto!ini
- a jonm Lúcia Bea

triz ·Pedri.

Dia 31

Fazem anos hoje
- O sr_ Ângelo Pradi;
- a ara. Fidélia Lenzi.

Civil

ASSINATURA:
Anual CrS 15,00
Semestre . . • CrI 8,00
Avulso . • • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrI 0,50

ENDERÊÇO:
.

Caixa Postal, 19
Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguã do Sul > S. Catariaa

Aniversários

SOCIAIS

Registro

Um terreno c/150.000 m2 e, uma casa de
alvenaria, c/rancho e um engenho d'. cana.

Um trator e diversos animais.
Informações - Rua Ângelo Rubini, 1365

(MICHIGAN) - c/o Sr. Jaime

Cooperativismo caminho certo dos
pequenos produtores

Fundada em 1965, a Cooperativa Agrícola
Mistll Itajara, congrega atualmente 100 associados,
todos produtores de arroz. Estã localizada no Mu
nicípio de JaraguA do Sul, oomunidade de Itapo-
cuzinho. �

SUBS atividades principais são: secagem, ·hepe·
ficiamentd II comercialização do arroz de seus

coopeeados: fornecimento de insumos modernos
(adubos, inseticidas, sementes selecionadas stc.] e

generos da primeira nescessidade.
Na última safra agrícola a Cooperativa Itajara

recebeu de seus cooperados 25.000 sacas de arroz,
08 quais estão sendo comercializados 00 Estado da
Guanabara e Rio de Janeiro, tendo muito boa
aceitação.

Os associados já receberam de adiantamento
Cr$ 27,00 por Baco de arroz entregue à Cooperativa.
No balanço final é que 8e conhecerá o preço total

que cada um receberá.
Os cooperados da Itajara também receberam

fiB8nciamento para aquisição de máquinas agrícolas,
sendo os juros subsidiados pelo governo do Estado
através do FEPRO (Fundo de Estímulo a Pro
dutividade) ..EsseF subsídios somente são concedidos

pari associado. de cooperativa e sindicatos.
A Itajara, bem somo seus associados Ião

aseistldos pelo Servico de Extensão Rural -

ACARESC .

I!))2l�ialDlItll�1 �e�e
IReff�r1l1l1llilllalc2l� �O [([;MI

um Jornal

a Serviço do Povo

Edital n. 1.931 de 19j1Ó/72
Geraldo José Fodi e

Clarll Hillesheim

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico. natural de Jara
gui! do Sul, domiciliado e

residente à rua VeDancio
da Silva Porto, nesta ci
dade, filho de' Jacob Fodi
Filho e de Mé!ria Frei·
berger Fodi.
Ela, brasileira, solteira, Edital n. 1.939 de 26/10/12

industriária, natural de Ja- Antonio Lennert e
rag-uá' do Sul, domiciliada Iria Schwarz
e residente em Jaraguá-
Esquerdo, neste distrito, Ele, brasileiro, solteiro,
filha de Aloil!io Hilleaheim lavrador, natural de Jara.
e Hulda Fodi Hillesheim. guá do Sul, domiciliado e

residente em Garibaldi,
Edital n. 1938 de 23/10/12 nesle distrito, filho de João

Orlando Lopes e .

Lennert e de Matilde Kitz

Olga Lopes de Magalhães berger.
Ela, brasileira, solteira,

Ble, brasileiro; solteiro, do IlIr, naturIlI de Jaraguá
---------

pintor, natural de Guara· do Sul, domiciliada e re
mirim, neste Estado, do- sidente em Garibélldi, nes
miciliado e residente ein te distrito, filha de Leo
Vila Lenzi, neste distrito, poldo Schwarz fi! de Adé
filho de Pedro Fermino lia Gascho Schwllrz.
Lopes e de Maria da Luz.
Lopes. E para que chegue ao co-

Ela, br-asileira, solteira, nheclmento de todcs mandei

pasBar o presente edital que
,do lar, nalurlll da Joinvil- Berá publlcadc pela imprensa
Ie, neste Estado, .

domici e em cartório o.de será

liadõ fi! residenle em VlllI afixado durante 15 dia•. Se

Lenzi, neste distrito, filha alguém souber de algum im

de Pedro Lopes de Mag- pe.dimento aCUBe·o para os
u fins legalB.

Ihães e de Fuastinll de AUREA MÜLLER GRUBBA
M"galhães. Otlcial

Levando ao Governo vendas a prazo, destecen
Federal uma retvíudícecão do que o ICM deveria In
do comércio e da tndús- cidir apenas e tão somen

Iria de Iodo país, o Depu- re sobre o preço a víste
redo Federal Wilmar Dal- ou preço base.
leuhol. ARENA/SC., soll- O b II e r v a o Deputado
citou às eurortdedes íezen Wilmar Dellenhol que es·

dárias ii revisão dd atual sas medidas só alcançá·
sistemáticlI do Imposto de veis mediante convênios a

Ele, brllsileiro, solte'rro, Circulação de Mercadorias serem firmados entre os

industriário, na t u r a I de - ICM. Estados, viriam garantir
Blumenau, neste Estadc. Dentre os aspeclos a a justiça fisclIl e contri
domiciliado e residente à serem revistos, indicou, buiriam grandemente para
Av. Marechal Deodoro, especialmente, o problema o barateamento do custo O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Jujz de
nesta cidade, filho de Teo da incidência do tributo

I
de vida, objetiVO mllior e Direito da Gomares de Jaraguá do Sul, Estado de .

baldo Ewald e de Bernail sobre fretes e juros ou permanente do Governo Santa Catarina, na forma da lei, etc ...
delli FrllDzener Ewald. despesas financeiras nlls Federal.
Ela, brasileira, solteira,

. FAZ SABER a todos quantos êste edital, com

do lar, natural de Jaraguá o prazo de dez (10) dias, virem ou dele conheci-

do Sul, domiciliada e re· Remuneração para
mento tiverem e interl!ssar possa, que no dia 06

sidenle em Barrd do Rio de novembro p. vindouro, às 10,30 horaB, em fren

Cerro, nesle distrito, filha ,Tereadores te à porta principal do Etliffcio do Fortim, será

de Silvio Bortolini e de V I efetuado o leilão do bem penhorado a executada

Ana Mathedi Bortolini. ANITA GARIBALDI DE SOUZA MENDES, na ação
Obrigando as funções ração e seguro aos Ve- executiva em que é exequente MADESUL INDUS

de Vereddor a um serviço readorcs, o parlamentar TRIA E COMERCIO LTDA., e abaixo descrimina
conllnuo, importante e in catarinense discorreu so· do:
substituível, não há por- bre os múltiplos e per
que não se lhe remunere manentes encargos dos
II tarefll. declarou o De- Vereadores que em cada

pUlado Federal Wilmar Municfpio brasileiro, pro·
Dallaohol em pronuncia- curam bem desempenhar
meDIo feito na Câmara seu mandato, nascido do
Federal. voto popular.
Defendendo a remune· '

De resto e própria Ie·
------.---- g.lilll&ão brasileir., vedil

o trllbalho grlltuito, e que
aquela proibição é antes
de tudo ilógica.
Propõe o Deputado Wil

mar Dallimhol que para
evitar abusos, a lei vin
cule a eventual remunera

ção às rendas miinicipais,
estabelecendo igualmente

Dejair Pereira, Técnico Agríoola
Extensionista Local da ACARESC

- A sra. Vera M. Haa
ke·

.:. o sr. Juraci Ribeiro,
em Joinville;
- o Ir. Nelson Garcia;
- o sr. Ildo da Costa,

em S. Francisdo do Sul;
- o sr. Eliazar Santos.

Dia 01
- o sr. Prof. Bmilio

Silva;
- a sra. Maria Ceza·

rina, esposa do sr. João
Maria dos Santos;
- a Ira. Ana Panstein

Scheuer;
- a sra. íris Mohr.

Dia 02
- O sr. Eugênio Vitor

SChmöckel, Diretor do
Semanário "Correio do
Povo";
- a sra. Ruth, esposa

do sr. AlTin Lttmke, em

Rio da Luz Vitória.

Dia 03
- a sra. Ivone Luz

Gottardi, em Rio do Sul;
- o sr. Sérgio Thom-

8en, em Blumenau;
- a sra. Wally Meier,

em Alto Paraná;
...., o sr. Mauricio Hélio

de Almeida, em Lapa
PR;
- o sr. Vitório Borto

lini, em Lapa-PR.

Edital de Leilão

Atenção!

a) - UM BALCÃO FRIGORIFICO, revestido
de fórmica, côr azul e branco, com motor WEG,
avaliado em Cr$ 2.200,00.

A venda, em leilão será feita a quem melhor
oferta fizer. Km virtude do que, com fundamento
no 8rt. 15 e seus parágrafos, da Lei n 5474. de

1807.1968, que dispõe sôbre as duplicata!!, foi expe
dido o ptesente edital, que s�rá afixado no local de
costume e publicado na imprenllii local. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos de

zeslleis dias do mês de outubro do 8no de mil no·
vecentol e setenta e dois. Eu, (I) Amadeu Mahlad, eil'

crivio, o bubscrevi.
(a) Alcides dos Santol Aguiar, Juiz de Direito

"Correio do Povo"

um teto. ��a
� ADVOGADO nos fôros de

: São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

!
Janeiro - Bras1lia.

Processamentos perante quaisquer Mi,
nistérios, Autarquias e .Repartições públicas
em gera).
Escritório Central=
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

f (Fone: 52-1894)
Z C - 39

i
�

Rio de Janeiro

L.�E;:a:.�...._s.-_'J

Negócio de Ocasião.
Vende S8 um Bar e

Quintanda C/SÓlida e nu

merola freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria na Balneário
de Barra Velha.
Vende-se por motivos

de doença.
Informações n/redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO "'ÁBADO - 28-10-72 PÁGINA 3

Indústria Textil [aríta S.A. iA IT' I n1�. 1[ece�21geIDD1 GUlllIDlltex SoA0
CGCMF n. 8� 430 810/001 • \L.O lllilllOl aI. \,\ll O I O illl § 'CGCMF n. 84 432 476/001

Relatório daDiretoria' - Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas

Atendendo díspoaícões estatutártaa e em cumprimento
8 leí, a diretoria da Indústria Textll Jarlta 8.A., com saüsfa
çAo apresenta à voeea aprectação o balanço geral encerrado
em 31 de agosto do corrente ano, conta de Iucros e perdas,
bem oomo o parecer do conselho fiscal.

Pelos documentos apresentados flcarAo 08 Srl. aeíonís
tas perfeitamente Inteírados da sltuaçAo da socíedade, bem
como de seu desenvolvImento, ficamos entretanto, na sede
social à dlsposIC)Ao, para os esclarecímentos que noe forem
soHcItados. '

Ulpocuzlnho, Jaragui do Sul, 25 de setembro de 1972
Olga R. da Costa, Diretora Presidente

CPF. 005720989
JoAo Lúcio da Costa, Diretor Comercial

CPF: 006720989

BALANÇO GERAL encerrado em 31 d' agosto de 1972

Ativo
Imobilizado
Terrenos, prédios, cOJlstruções em andamento,
máqulnas 1.ndustrlals, ferramentas,. automóveis, .

móveis e utensüíos, mäquínas de escritório,
marcas e patentes, aüvlI Imobilizado o/reavaHa.
ção, mäq, motores e 1.nstalações
Di-ponível
Caixa e Bancos
Realizável a curto prazo
DupUllatas a receber, retençAo na fonte, eantíne,
material de produção e mercadorias
Realizávfl a longo prazo
Fundo comum Jaragu' Velculos, eletrobrill,
acionistas, depósito obrígaeões trabalhistas, em-

-

bratur, sudepe, sudene, empresul, lei 4089/6Z,
taxa melhoramentos, cerrecäo monetária, .Bco.
Nacional de HsbltaçAo, empréstimo lei 1414/11,
Fundo de. asslstencla Trabalhador desemp.,
Fundesc, Imposto s/reavallaçAo, B.N D.E., partí

clf.ações, F.G.T.S., obrigações etetrobras, MobralP.•8., Proterra, P.I.N.
Compensação
Bancos coata.eaução, ações cauetonadaa, prev.
trabalhistas, conta Vinculada
TOTAL DO ATIVO

Passivo

A participação de todos
CL Paulo MJretü

Sabemos que nOS80 fundador tinha em alto
apreço o exercício do aervlço dessinteressado.
Foi tal o esforço que deaenvolveu nesse particu
lar que Líons Internacional é hoje, além de pro
longamento natural, o reconhecímento maís autên
tico e o t..stemunho mais fiel do trabalho que de
senvolveu em vida.

Por isso, 8 prática do serviço ríestntereasado
deve ser desenvolvida por nós, Leões, como de-
corrência natural de uma herança honrosa, mes
mo porque não se relaciona a nenhuma obsessão Disponível
I bí

. <. f Caixa e Banccsc u Isttea. nem a exercicro orçado e muito me
RealizáTelnos a imposição servil. 'I'ãmpouco se trata de al- Mercadorias, Matérias Primas, Aeessórlos, Em

go despido de ideal ou fruto de fértil imaginação, balagem, DupHcatas a Receber, Devedores DI
mas de programa Inspirado no mais puro sentido versos e Parl1clpa9ões-
dtl servir. Imobilizado

Construções, Terrenos, MAquinas e Instalações,Em virtude desse carisma, o Leonismo pene- Móvela e Utensillos, Ferramentas, Veiculos e
tra no seio das comunidades em que atua como Reavaliações do ImoblHzado
um estimulo a mats para a prática da doutrina Compensação
leoníatíca E nessa prätíes ,

e n c o n t r a m o II
Riscos Segurados, Duplicatas Caucionadas, Du-
pHcatas em Cobrança conta Representantes,um grande estímulo, através dela nosso zelo se Ações Caucionadas, Bancos conta coerançe, Du

porítíca e nossa vontade e.timula boss ações. E- pHcataB Caucionadas Resolução n, 130 e Pasep
tudo isso representa maior sentido de participação. 4)1'$

Bm nOSBa missão Ieontstícs, II participação
deve ser, além de estimulo coletivo, um preser
vativo que maís é uma- força viva do nosso rela
cionamento com os homens e com o trabalho que
desenvolvemos.

O n08SO trabalho deve representar também
um ato comunitário pará que a sociedade se com

penetre da beleza, da utilidade e da necessidade
que o nosso servir desinteressadamente represen
ta para o bem coletivo •.

Sabemos que é vestíssímo n0880 campo de
ativid�es; sabemos, por outro lado, quando são
delimitadas nossas possibilidades de atender a tu
do e a todos por sabermoa quanto são Itmítadas
nossas forçar • ilimitadas nossas deficiências.

423.410,40

27.425,711

750.587,11

,

44.204,56

162.320,2:1
�07.968,OO

Não exigível
Capital, fundo de deprecíação, fundo de relerva
legal, fundo p. aumento capital, fundo devedores
duvidosos 517.197,82
Exigí'el a curto prazo
Duplicatas descontadas, conta corrente diversos,
Funrural, Imposto- de renda reüdo na fonte,
fom.cedores , 583.929,82
Exigível 8 longo prazo
Ações bonificadas, Banco Bradesco de Invesü
mentcs S.A., Bco. do Brasil S.A., Bco. Bradesco
de Invest. S.A: (SB I), Bco. do Brasil S.A. (PASEP) 90.871,6!
Resultado pen,jente
Lucrol suspensos, lucros a dlsposiçAo da alsem-
bléla, venda de Imobilizado p. anteclpaçAo 58.648,&1
Compen"8ção
Bancos tltulos caucionados, açõel caucionadas,
prev. trabalhistas, conta vinculada 1 62.320,!3
TOTAL DO PASSIVO 1.407.968,00

ltapocUZlnho, Jaragui do Sul, 31 de agosto de 1972
Olga R. da Costa, Diretora Presidente

CPF: 0067%0989
JoAo Lúcio' da Costa, Diretor Comercial

CPF: 005720989

Demonstração da Conta de Lucros & Perdas

Crédito

Lucro bruto verifloado em mercadorias
Idem na conta de juros e descontol

Débito

Imposto s/circulação de mercadorias, Importo s/
produtos 1.ndustriaUzados, Imposto s1.ndlcal, Im
posto de renda, Imposto municipal, comissões,
despesas de vIagem, despe8as bancárias, des-'
contos concedidos, honorários e salários orde
nados, FGTS optantes, INPS, abono familla, PIS,
Impressos e mat. de escrUórlo, torQa e luz,
fretes e carretos, despesas legais e contencIo
sas. seguros, conlertos, conservaçAo e llmpesa,
lubrificantes e combustlveis, substltulções, pro
paganda e publicidade, donaüvos ass1.naturas e

revIstas, selos, multas, taxa rodovIárIa, juros e

despesas de fluanciament08 e lucro a dlsposlçAo
de assembléia

Bsnhores Acionistas:
Apresentamos-lhe. o Balanço Geral e a DemonstaçAo

da conta de Lucros e Perdas, encerradas em 30 de junho de
1972, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, lendo que o
resultado apontado assenta rigorosamente em lançamentos
de nossa escrita. Estamol ao 1.nteiro dispor de V. S... na
sede da sociedade, para quaisquer outros elclarecÜjlentos
que julgarem necessários.

Jaraguá do Sul, 10 de [ulho de 1972
Diretores

Irlo C. Plazera - JOBe! Holzlnger

BALANÇO GERAL encerrado em 30 de junho di 1972

Ativo

159.971,14

1.498:858,45

68U53.51

1.0811.371,33
8.430.164;49

Passiva

Exigível .

Fornecedores, Titulos Negociados, Bco. do Brasil
S.A, conta Emprést. Industrial e Bancos contai
V1.nculadaa
Não Exigível

CapItal, Reserva Legal, Fundo de CorreçAo Mo
netarla, Fundo de Ações Bonificadas, Contas
Correntes Sócios para Aumento de Capital,
Fundo de Indenizações Trabalhistas, Fundo par.
Devedores Duvtdosos, Fundo de Depreciações·
de Máquinas e 1.natalações, de Móveis e Utensí
lios, de Ferramentas, de Veículos e Saldo a

DlsposlçAo da Assembléia
Compensação

Contratos de Seguros, ÇauçAo de DupUeatas,
Titulos em Cobrança, cauçAo da Diretoria, TI
tulos em Cobrançá Besoluçäo n. 130 e Pasep

CrI

1.656.002,40

188.780,76

1.086.371,SS
8.480.154,49

Reinando, todavia, o espírito de união e II re (trela milhões, quatrocentos e tr1.nta mil, cento e c1.nquenta II

gularidade dos nOS608 programas, todo Leão esta- quatro cruzeiro. e quarenta e nove centavos). .

rá compenetrado do seu ideal e tudo fará para,
superar 11888S deficiências, multiplicando seu zelo
em descobrir, desenvolver e aperfeiçoar seus mé
todos de servir sempre melhor e mais desinteres
sadamente.

Do esforço coletivo e da participação indi
vidual resultarão realizações que, sob o signo das
mais gratall esperanças, representarão um teste
munho' de fé no nosso trabalho e de amor aos
nOSll08 ideais mais caros como apanágio e fruto
de ideais programados para o desenvolvimento Qj C r é d I t o
traduzidos pela ação de um compromisso: SERVIR Estoquei, Vendas a Vista, Vendas a Prazo, Ju-
DESINTERESSADAuENT'" ros Auferidos, Vendas do Ativo Imoblllzado,RI D,

Rendas Eventuais e Prov1.silo para Devedores
------------------------------------------- Duvidosos

Itapocuz1nho, Jaraguá do Sul, 81 de agosto de 1972
Olga R. da Costa, Diretora Presidente

CPF: 005720989
JoAo Lúcio da Costa, Diretor Comercial

CPF: 006720989
Valérlo da Costa, Diretor de Contab. e Téc. em

reg. sob aO 3077 e 11,0 D.O.T. sob n. 400
CPF: 104368719

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

60008926 Direito da Comarca dll Jaraguá do Sul, Estado de
6'581'91 Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

506'671'17 FAZ SABER a tudoa quantos êste edital de
___

o

__'_ leilão, com o· prazo de dez (10) dias, virem ou

dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
no dia 06 de novembro próximo vindouro, às 10
horas, em frente à porta principal do Edifício do
Forum, será efetuado o leilãO do bem penhorado
ao executado JOSE KACHAROSKI, na ação exe
cutiva que lhe mon HEINZ HORNBURG, e abai-
xo descriminado:

.

a, - 'UMA GELADEIRA marca ADMIRAL,
com 9 pes de altura, côr azul, avaliada em Cri
900,00.

A venda em leilão será feita a quem melhQr
oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento

I506.671.17 nó art. 15 e seus parágrafos, da Lei n;O 5.474, de
506.671,17 18-07 1968, que dispõe sôbre as duplicatas, foi ex

pedido o presenta edital, que será afixado no lo·
cal de costume e publicado na imprensa local.
Dado e pa8sado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos nove dias do mês de outubro do ano de mil
novecent08 e setenta e doia. Eu, (I) Imadea Mahlud,
escrivão, o SUb8CrE'vi.

(a) Alcides dOll Santos Aguiar, Juiz de Direit..

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados membros do conselho Fiscal da

Indústria Textll Jarlta S.A., no exercício de sua8 !unções,
declaram na forma da leI que: tendo exam1.nado minuciosa
mente 08 livros da 1.ndústrla Textll Jarlta S.A. com referen
cia ao balanco geral encerrado em 31 de agosto do corrente
ano, examinando também a conta de lucros e perdas, bem
como todos os livros relacionados com o referido balanço,
tendo conltatado estar tudo na mals perfeita ordem, expri
mindo exaüdAo, motivo porque recomendam a sua aprovaçAo
em aS8embléla geral, para esse fim convocada, bem como
recomendam sejam aprovados todos os atos praticados pela
diretoria. .

ltapocuzlnho, Jaraguá do Sul, 21i de setembro de 1973
Relnholdo Koehler
Ludgero T-epassé
Werner Jahn

Edital de Leilão

Demonstra;io di conti de Lucros e Perdas

-Débito
Estoques, Acessórios, Embalagem,Matéria Prima,
Despesas Gerais, ProvIsAo para Devedores Du
vIdosos, Fundo para Depreclaçlo de Máqulnas
e Instalações, de Móveis e UtensIllos, de Velcu
los e de Ferramentas, Fundo para Re�erva
Lecal e Saldo à Dlspo.lçAo da Assembléia Geral 8.817.1911,13

8.SI7.196,18

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kahn)

Pinturas de Letraa. Painéis.
Faixaa 8 Placas

Mudou "" par .. "
Rua J", g" ( zernitlwicz, 497

(Treis milhões, trezentos e dezessete mil, centro e nOTenta
e s8i8 cruzeiros e treze centavos).

Jaragu' do Sul, 10 de julho de 1972
Irlo C. Plazera - Josef Holzlnger, Diretores

Rolando Jahnke - Contador
CRe-SC n. 1.656 e DBC a 148.010

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo aSlinado8, membros do Conselho Fiscal
desta sociedade, tendo exam1.nado detidamente ae contas de
resultado, demonstraçAo da conta de "Lucros s' Perda.", bem
como o Balanço Geral, encerrado em 30 de junho de 1972,
sAo de parecer que os referidos atos dever ser aprovados
nos seus precisos termos, pela alsembléla geral ord1.n'rla a
reaUzar-se oportunamente.

Jaragui do Sul, 12 de julho de 1972
Werner Schuster - CPF lOS 911 189
Re1.ner WlUe - CPF 004 368 449

.

Darcy Luiz Bucbmann - CPF 121 12.0 389

Dr. Francisco Antonio Piccione
:H�.D -':c o N C.:H..ltl[. 1'7

(C.P.F.) N.o 004$4379

Cirurgia e Clinlca de Adultos e 'ÓrianQBI
Partol! - Doençol de Senhoraa

HOSPIT.A.L JESÚS DE NA.ZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nerau Ramos, 41g

CO:R.UPAr.. 8.&:NTÀ CATAH.INA

r-DP: Reinoldo MupaPR

� II ADTOGADO II �
f Escritório ao lado da Prefeitura JL�.��::::Á.'::��
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Dá denominação de lougradouro públioo.
Hans Gerhart:l Mayer, Prefeito Munioipal de

JaraguA do Sul, Estado de Santa Catarina, no U80 i1 ••
e exeroício de luas atribuições.

FaQo 88ber a todos 08 habitantes deste Muui-

L
cípio que 8 Câmara Munioipal aprovou e eu IBn·

A.nuneie neste semanário, seuciono a segain,e lei:
Dir�lor Art. 1.° - Fica denominada de Rua Guilherme

/ Kopmann, uma das ruas da oidade. anúncio causará boa impressão·Art. 2.° - A plaoa 8 8ar afixada deverá conter
os lIeguintes dizeres: - Rua Guilherme Kopmann
Pioneiro. '----�---------------

Art. 3.° - A presente lei enlrará em vigor na

r-
-

- -

- -�
data de sua publiclIQão, revogadas 88 disp08ições Dp. Reinoldo Mupara 1em contrário.

Pall\oio da Prefeitura Municipal de

Jara1llál J II II
�

do Sul, 20 de outubro de 1972. A.DVOGA.DO
Hans Gerhard Muy"r, Prefeito Manicipa

A presents lei foi publicada neste Departa Escrit6rio ao lado da PrefenurR
menta de IExpediente, EduoHQão a ASBistencia So 1 JARAGUÁ DO SUL
oial. BOS 20 diu do mBS de outubro dll 1972. � �João Msthias Verbinen, Diretor - - - - - �,

-:-

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
L E I n.O 378

I d� �ua publicação, revogados os disposIções em con-

, . _ .,. treno.
Da denorntneção de VIO publica. Polácio do Prefeilura Mllnicipal de Jilraguá do

HANS GERHARD MAYER, Prefeilo Municipal Sul 20 de outubro de 1972.
de Joroguá do Sul. Estad� de Sonlo Cetartue, no

I' Hans Gerherd Meyer, Pref�ito Municipal
uao e exercícro de suas 8Irlbu,çõ�s. . A presente lei foi publicada neste Departamento

"aço sa�er a Iodos. «:'S habitantes deste MU�I de Expedleare, Educação e Assistência SOCilll, aos
cfpio que o Câmara Munlelpal aprovou e eu eencio- 20 dias ao mee de outubro de 1972.
DO a segulnte leí: João Mllthial Verblnenn, Diretor

Art. 1.0) -- Pico deuomtnede de rUII José Ma-

rongolli - PIONEIRO - a rua 18li, Da localidade
de Vila Nova, neste Municfpio,

Arl. 2.°) - Esta lel eDtrará em vigor ne dolo
de SUII publieeçâo, revogedas aa dtapoatçõee em

coolrário.
. Polácio da Prefeilura Municipol de Joraguá do

Sul, 20 de outubro de 1972.
Hans Gerherd Mayer, Prefeito MuniciplIl

A presente lel foi publlcada neste Departamen-
10 de Expedtente, Educação e Assistência Social,
aOI 20 dillS do mes de outubro de 1972.

João Mathiàs Verbínenn, Diretor

LEI n, 383

Dispõe sobre denomtneção de via pública.
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Munterpel de

Jaroguá do Sul, Estado de Soula Catarina, ne ueo e

exercício de luas atribuições.
Paço Silber II todos oe habitantes deste Municf

pio que a Câmera Municipal aprovou e eu lanciono
a seguinte leí:

Art. 1.°) - Pica denominada de Rua Osrlos
Eggert, a rua 149. na localidade de Vila Lalau, Deste

Município.
Arl. 2.°) - Esla lel entraré em vigor nll data

de sua publicação. revogades as disposições em con

trário.
Polácio de Prefeitura Munterpel de Jaraguá do

Sul; 20 de outubro de 1972.
Hans Gerherd Mayer, Preíelto Municipal

A presente lei foi publicado nesre Deparramenro
de Expedlente, Educação e Assistência Social, eos

20 dies do mês de outubro de 1972.
João Mothias Verblnenn, Diretor

LEI n.O 379
Dá denominação de via pública.

HANS GERHARD MAYER. Prefeito Municipal,
de Joroguá do Sul, Estado de Soota Carartne, no

uso e exercício de suas eirtbuícões.
Paço laber a todos OI habitantes deste Municf

pio que a Câmara Municiplll aprovou e eu sanciono
a seguinle lei:

.

Arl. 1..) - Pica denomlnede de ruo Marlim
Stahl, a rUIl 121, 00 localidade de Vila Nova, Deste

Municfpio.
Arl. 2.0) - Elta lei eplrará em vigor na dare

de sua publicação, revogadaa as disposições em con

trário.
Polácio da Prefeitura Municipal de Jarllg'uá do

Sul. 20 de outubro de 1972.
.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A prelenle lei foi poblicoda nesle DepllrtameD·

to de Expediente, Educação e. A8Iistência Social,
008 20 dillS do mês de outubro de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

L EI n.384
Dispõe sobre denominação de via pública

Hans Gerherd Meyer, Prefeito Muntctpal de Ia
roguá do Sul, Estado de Sanla Catarina. no uso e

exercício de suas atribuições.
f'IIÇO Silber a Iodos os habitanles desle Muoid·

pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1.0) _ Picil del1ominoC!,a de rua Er�esto
Emilio Horst, a rua projetada 164, paralela a rua

Joioville. neste MunicCpio.
Art. 2°) - Eatl! lei entrará em vigor na data

L E I n.o 380 de sua publicação, revog'adas as disposições em con

Dá denominação de via pública. " trário.
.

HANS GERHARD MAYER. Drefeito Municipal Palácio da Prefeitura Municipill de Joraraa do
de Jarllruá do Sul, Estado de Sonta Calarino, DO Sul 20 de outubro de 1972.

. ..

uso e exercício de SUIIS atribuições. Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munlclplll
Paço sllb�r a Iodos OI habiIonIes desle Municí- A presenle lei foi publicado nesle Departamento

pio que a Câmara Municipill aprovou e cu sanciODO de Expedienle, Educação e As.istência Social, oos
a seguinte lei: 20 lIIiol do mês de outubro de 1972.

Arl. 1.0) - Fica denominada de rua Guilherme João Mathills Verbinenn, Direlor
Cri.tiano Wackerhagen - PIONEIRO - a rua 1%0, d'
Da locolidade de Vila Nova. neste Mllnicípio.

Art. 2.0) - Esta lei entrará em vigor 00 dala
de lua publicação. revogadas as disposições em con

trár!o.
.

Paláczio da Prefeitura Municipal de Jllragud do

Sul, 20 de outubro de 1972.
Hllns Gerhord Mayer, Prefeito Municipal

A preseole lei foi publicada neste Qeparlomento
de Expediente, Educllção e Assisiência Social, 1108

tO dias do mês de outubro de 1972.
.

João Mathills Verblnenn, Diretor

L E I n. 386

L E I n. 385

Dispõe sobre denominação de .ia pública.
Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal de

Jsraguá do Snl, Eslado de Santa Catarina, no UBO

e exercício de IUU atribuiçÕIl9.
Faço saber a todos 08 habilantes deate Muni

cípio que a Câmara Munioipal apro.ou e eu BaD

eiono 8 seguinte lei:
Art. 1) - Fica denominada de Rua Friedrich

Wilhelm SonDenhohl, II rua 167, na localidade de
Vila Lalau, nesta Município.

Art. 2.) - Esta lei enlrari em vigor na data
dli lua publioação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de JaraguA do

Sul. 20 de oUlubro de 1972.
HanB Gerhard Mayer, Prefeilo Munioipal

LEI n.O 381
.

Dispõe sobre denominaçíio d� via pública.
HANS GERHARD. MAYER, Prefeito Municipal

de Jarllgué do Sul, Estado de Santll Clltarina, no

uso de suas otribuiçõ!!s.
. PIIÇO saber a Iodos oa habitonIes deate Muni-

cípio que o Câmara Municipal aprovou e eu soncio
80 a seguinte lei:

Art. 1.0) - Pica denominodll de rua Prilz Bor
leI a rua 160, u. localidade de Vila Boependl, neste

Municfpio.
Art. 2.0} - Esla le.i enlrorá em vigor na data

de IUO publicação, revogadas as diapoaições em con

trário.
Polácio da Prefeitura Mllnicipal de Jarllguá do

.sul, 20 de oUlubro de ! 972.
HIIDI Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

A prelente lei foi publicada neste Depllrlamenlo
de Expedi�nte, Educoção e Assistência Social, lias
20 dias do mês de outubro de 1972.

João Malhios VerbineDn,

A presentB lei foi publicada neste Departa
menlo di! Expediente, Educação e Assiitenoia Secial,
aos 20 dillS do mes de oulubro de 1972.

João Malhia8 Verbinenn; Diretor

LEI n.O 382
Dispõe sobre denominllcão de via pública.

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Municiplll
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Calorina, DO

uso e exercfcio de SUIIS alribuições.
Paço saber II iodos os habitantes deste Municf·

pio que a Câmara Municipal aprovou e eu allnciono
a seguinte lei;

Art. 1.0) - Fica denominoda de Rua Bernardo
Dorm.busch d rUII projelada t84. localizada nas ime

diaçóes da rua Joinville, neste Municfpio.
Arl. 2·) ....,.. Elto lei entrará em vigor no ddlo

PÁGINA 4

t �fa�l� �ed e c i m e n t o

MINNA MODROCK, nascida Kratzsch,
profundamente consternada, eomuníea o seu

paeeamento, ocorrido As IS,10 h do dia 18
de outubro de 1972, no Hospital Santa Isabel,
em Blumeoau, quando cootava a idade de
65 aDOI, 9 meses e 18 dial.

A falecida era casada com Franolsco
Modrock, em ceremonía realizada no dia
24-1-1926, em Maslaranduba.

Por esta intermédio deseja agradecer ao
dr. João Bíron e as enfermeiras do Hosp. e

Maternidade Jaraguá, ao dr. Luis Renato
Mello e a equipe de entermagem àa U.T.I.•
do Hosp, Santa Isabel, em especial a

presti'lmosa colaboração da Rev. Irmã Frida, do

Hospital S. Jssé, desta cidade, aal Rev.
Past. Egberto Schwanz, Hans Spring e RudoU
Hermann Waidner pelas constantes visitas e

ora,ões, so Rev. Pastor Harlberto Gutknecht,
pelas palavras de Fé Cristã proferidas em

casa e perante o túmulo, ao Coro da Igrejll
Evangélica, às inúmeras pessoas pelas visitas
no hospítal e às que auxiliaram bondosa
mente na vig1lia noturna e à todas as pessoas
que enviaram flores, coroas e telegramas e

que acompanharam a falecida até a sua úl
tima morada.

Jaragllá do Sul, Outubro de 1972
A fam1lia enlutada:

O esposo Francisco Modrock'
As filhas

Eric'a, casada ct)m Guilherme Menegotti
Alcida, casada com Wigando Klitzke
Iris, casada com Orlando Martini
6 nêtoa, 3 bisnetos, 7 irmãs e 2 irmãos.

-- � ..

t Todesanzeige und
Danksagung

Der ewige Gott, Herr über Leben und
Tod, rief am 18. Oktober, um 13,10 Uhr, un
sere liebe Gattin, Mutter, Schwiegermutter,
GrossmuUer, Urgrossmutter und Schwester,
MINNA MODROCK, geh. Kralzsch,
im Alter von 65 Jahren, 9 Monaten und 18
Tagen zu sich in die Ewigkeit, gestorbeB im

. Ho.p. Santa Isabel, In BIumenau.
Die Verstorbene, geboren Sill 30. Dezem·

ber 1906. Vermählte sich mit Francisco Mo.
drock. am 24. Juli 1926, in Msssaranduba.

Hiermit danken wir Herrn dr. João Biron
und Schwestern des Hosp. e Maternidade
Jaruguá, Herrn dr. Luis Renato MeHo und
die Pllegegruppe der U.T I., des Hot!p. SaDta
Iaabel, besonders herzlichen dank an Schwes
ter Frida, von Hosp. S. José, für die Bemü
hungen, den Psstoren Egberto S'chwa!lz, Hans
Spring und RudoU Hermann Waidner, für
Itändige Besuche und Gebete, Herrn Pastor
Hariberto Gutknecht, für seine trostreichen
Worte im Hause und am Grabe, den Evan
gelischen Kirchenchor. die vielen Besuche
am Krankenbett und diejenigen die Nacht
wache hielten und allen die Blumen, Kränze
und Telegramme sandten und die der lieben
Entschlafenen das letzte Geleit gegeben
hsben.

Jaraguá do Sul, Oktobsr 1972
Die traúarnden'Hinterbliebenen:
Der GaUe Francisco Modrock
Die Töéhter

Erica, verbeiratetmitGuilherme Menegtti
Al"ida. verheiratet 'mit Wigando Klitzke
Irlll, verheiratet mit Orlando Martini
6 ßrrkelkindar. 3 Urenkel, 7 Schwestern

uod 2 Brüder
tdüh und Arbeit war dein Leben,
Du dachtelt oie an dich,
nur für die Deinen streben
wsr deine höchste Pflicht

Es ist bestimmt in Gottes Rat, dass man vom

Liebsten, was man hat, muss scheiden.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PRAIA

ADVOGADO e AUDITOR

buíz 'Hienen 5 fi ARENA, Partido do Govêrno do Brasil O freio de seu' veículo
,. , . .•• Augusto Sylvio Prodöhl exige cuidado especialIadústría e ComercIo de Bebidas Vem tendo a mets ampla repercussão em todo

o país, o opúsculo editado e distribuido em todo oR E L A T O R I O terrilório pela Aliança Renovadora Nacional, consubs
Senhores Acionistss _ Em Cumprimento à tanctendo, como parlido do govêrno, as notáveis ree

determlnacõea legais e Estatutárias, submetemos à Iízeções que o Brasil vive desde o advento da Re
apreciação de V. Sas, o Bvlaneo Geral, e a respeo voluçäo de 1964. lnteresseda nos resultados das eleí
tíva Demonstraçâo de Lucros e Perdas, bem como ções de 15 de novembro - pois a conquista dai
o pa-soer do Conselho Fisc�,l, referente ao exercí- bases municipais representará o deünutvo fortaleci
cio de 16 de agosto de 1971 à 15 de agosto de mento do Parlido - resolveu a Direção Nacional da
1972 ARENA conüer a um grupo de companheiros, em

todo a país, a missão de reunir em tolhere (publica
do) dados claros 'e lrretorquiveís que representam
uma síntese das grendes realizações 'da Revolução
e que vão servir de contribuição aos brasileiros de
todos oe Eslados e Municípios pare debates polfti
cos obletlvos em torno das próximas eletções,

A Revolução nasceu, de fato, 'para construir.
Não apenas construir no sentido restrito do cresci
mento econômico. mas rrenstormer o BRASIL EM
NAÇÃO ORANDE E DESENVOLVIDA. Vale lern
brar que, em março de 64. a inflação por exemplo,
havta atingido o índice elermente de 86.6%. Graças
às medidas adotadas pelo Governo da Revoluçiio147.183,97 (IreI8). prevê se, pera este ano, uma texa de apenas 15%).

Trata-se de um documento obíenvo, a revelar,
com dados concretos, o que o Governo da Revolu
ção conseguiu realizar durante estes 8 anos. E esse666566.89 documento seré um esclarecimento pare o eleitorado
pere as eleições de novembro próximo.

Illobilizado
Imõveis, Benfeitorias, Ati,o Imcbiliaa
do, cl Reavaliação.
Ealatel

M"quinas e Iaetalações, Veículol, M.
Iltensílíoa, Vasilhame, Marcas e Paten
tes

RelUzavel II carla e longo prazo ,

Pétrobras, A, HestituÍVel, p/ Trabalhis
ta, A/ BNDE. Crefiel de Inr. Sudeps,
Sunene, 0/ Elek. Embeaer, Fundesc,
F/CI Adian. Merc.

Compensação
.

Açõ�s em Caução, Ap6lices de Seguros
Disponi,el

Caixa s Bancos

83265.60 Agropecuária Catarinense Projetada

Componente viral do veiculo. o freio nem sem
pre recebe uma esbeciel erenção, sendo por isso res

ponsevel por parre de inúmeros acidentes euromobí
Ifsticos que por ai acontecem ::>ela sua irnportâncie,
o freio deve passar por revisões periódicas mas atra
vés da moderna técnica, o que garante seu perfeiro
funcionamento.

A Rober Bosch do Brasil proporciona um efi
ciente meio plHd se testar o freio de um veículo
o dlnemômetro de freio BPS. Com esse aparelho o
mecânico não precisa recorrer aos testas de rua. on
de o trânsiro cada vez mais intenso impede que se

processe a um exame correto E, como se sabe, uma

simples prova de freagem niio é suficiente nos veí
culos de hoje, que desenvolvem facilmente altes ve
loctdedes.

A técnica auromobtlístíca aluai requer teses 'sem
pre mais complexos, pera cada roda aeparedemeate,
além de teares comperattvos do sistema de freagem.
E o dinamômetro de freios BOlch se incumbe de to
dos esses lestes, oferecendo reeultadoe seguros.

Um exame global
Uma ofteine aparelhada com dlnamômetro de

freios Bosch está sempre em condições de executar
um exame giGbIll dos freios, o que permite Il'arantir
o serviço prestado 80 cliente. Teré condições de
examinar a determínecêo da força do freio em cada
roda; medição comperertva das duas rodas de um

eixo; venftceção de dlérrlbulção da força dos freios
entre eixos dianteiro e traseiros; derermtneção da re
sistência à rodagem; reconhecimento ,de irregularida
de dos cubos (tembores) de freio (se eetão ovais)
através di! oacilação da força do freio; e leste do
freio de mão.

Ficando outrossim, esta Diretoria ao inteiro
dispôr dos, Senhores Acionistas, oara quaisquer
esclarecimentos que se tornem necsssãr+os.

Jaragl1á do Sul, 18 de Outubro de 1972
Gel hardt A E. Lessmann, Dir. Comercial

Balanço Geral encerrado em 15
de agosto de 1972

AT I VO

;"

"Devemos reseelrar a ação do atual Governo606451,32 que através da Secretaria da Agricultura, perfeitamen
te coordenada com a Acaresc e demals órgãos go-16690,17 vernamenrets, elcençou perfeitamente seus objetivos,

1520157.95 levando à egropecuérla a orientação técnica e o es
rfmulo índtspenséveie a uma maior produtividade e
desenvolvimento".

O pronunctemento é do deputado Telmo Arru
da (Arena) Assembléia Legislativa, acrescentando que

479.292,71 "o desenvolvimento da "I!'ropecuária cetertnense está
baseada 00 principio de que o Poder Público deve
exercer o papel de esnmuledor da produção e que o

agricultor e o pecuarista, ('orno beneficiário da ação
governilmental, são os verdadeiros agentes do pro

287.943.27 cesso produtivo e da comercialização das safras."
O Governador Colombo Salles, através da Se

creiaria da Agricultura' e orgãos a, ela veinculadoll,
146470.65 efetuou pal!'amento de frete de !79,000 toneladas de

,corretivos e ferl,iJizantes para a correção de 23,00
6Q6,451.32 hectares de terras; a aquisição e revenda facilitada

1520157:95 de reprodutores bovtnoll e suinos; o pagamento de
juros dos l'mpréslimos feiros pelos agricultores paraDemonstração da Conta de Lucros e Perdas a compra 'de máquinas agrícolas; a instalação de

encerrado em 15 de agosto de 1972 ,ºais 16 escritórios muniCipais e 4 regionais da Aca
resc para aumentar a assistência técnica; o estimulo

Conlas Débllo Credito ao cooperativismo e à polfrica de armazenamento; a

Merc. Fretes e Carretos, inteneificação do uso do crédito rural; o treinamento
Rendall Diversas U!21.5�6,58 periódico dos técnicos, dirigentes de cooperativas, 6

Imposto. FGTS, A/ Traba- jovens e líderee rurais e dos próprios agricultores;
lho, SI Terceiros, IPI. Or- a produçiio de eementes selecionadas, com elimina-
denados, Salários, II Ren- ção de importações; a construçiio'de nove lamborll-
da, INPS, SI Familia Mo- tórios de qulmtca agrlcola e industrial que permite
bral, PIS, PIN, Férias, PI 300 análises de terra por dia, com investimentos de
Da Venda de Bens do Ati- 476 mil cruzeiroe.
vo 13.0 Salário, S/C/Incên- --------------------

�!?� ��:�!�6rfa��'F�· g:: Edital de Praça com prazo de vinte diaspreciação, FI Resena Es
pecial, a Disposição da As-
lembléia Geral Ordinâria 1.221,526.58

....!.EI 526,58 1 221.526,58

PASSIVO
liio Elioi,el

Oapttal, FI r. Legal, F/RI Especial,
FIRI Aumento de Capital, FI de Ind.
Trab.lhista, FI de Depreciação
Ellgivel a curlo prazo

II Renda na Fonte, TI ti Pegar, C/C,
Banco do Brasil S.A. CI Empréstimo
Pasep, BI Brasil S.A. Empréstimo In
dustrial

Pendente
A-Dieposição da -Assembléia Geral Ordi
nária

Conp ensação :

Caução da Diretoria, Valôres Segurados

o dlnernômetro é consliluldo de um coniunto
de cilindros (dtspoerce ao mesmo nível do piso da
oficina) e dos instrumentos de medição e ligaçiio_
Sua construção robustll é apropriada para serviço
contínuo e pesado, sendo de fácil manejo por uma
36 pessoa, Outras vantagens: ligação euroménca ou

manual; proteção eletrônica centra bloqueio das
rodas, com reeclonemento retardado e lâmpada de
contrele; extrema proteção aos pneus; e elevado po
der de aderência em virtude do revestimento especial
dos cilindrol.

'A velocidade de testes de 5 km/h possibilita
a avaliaçiio exata da força de freIgern eob condições
muito semrlhantes às encontradas em estradas e

tllmbém reeultados preCisOS com pneus molhados. O
tempo de duração para se lestar um veículo é de 3
a 5 minutos, o que significa que podem ser exami.
nados até 12 veículos por hora, qUlLse 100 num pe
rlodo normal de 8 Boras de trabalho.

Indústria Textil "JARlTA" S. A.
CGC(MF) 84.430.610/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

JarBguã do Sul, 18 de aa-osto de 1972
Gerhardt A, E. LeBsmann, Téc. em Contabilidade

Gerhardt A. E. Lessmann, Dir. Comercial

Parecer do Conselho Fiscal

O Doutor Alcides dOI Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, em Exer'
cíoio na Comarca de Guaramirim, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei etc ...

FAZ SABER a quem interessar pOllla e o
conhecimento dêste haja de pertencer, qae o Por
teiro dos Audit6rios dêste Juizo, le,ari à público
pregão � venda e arrematação, a quem mais der
e maior lance oferecer acima da respectiva avalia
çio, no pr6ximo dia.31 de outubro, às 14,30 horas
na PorIa Principal do Edificio do F6rum deata
Comarca, os bens penhoradoli 8 INDUSTRIA TEX
TIL GUARANI LTDA., nos ButOS do Executivo
Fiaoal que lhe move a FAZENDA NACIONAL,
a seguir descritos: "Uma maquina rstilinea, marca

Sweden, n.· 45183, com um metro de comprimento,
compoeta de 800 agulhu, aoompanhada de um mo
tor muclI Kolbaoh, de 1/2 HP, avaliada por Cr$
1 iOO,OO (Um mil e quinhentos cruzeiros). Não huen-
do lichantes no dia e hora acima marcados, fica des
de já designado o dia 10 de no,embro, à mesma
hora, para a legunda praça qnando dito bgm po
derá set arrematado oom desoonto de 2Q%, E pa
ra que chegue BO conhecimento de todos e nin7
guem pOisa alegar ignoranoia, mandou o MM. Juiz
expedir o pregents edital que seri afixado no lu- Civil, Comercial, -Criminal, Adminis·

trativo e trabalho:
gar de costume e publicado na forma da lei. Dado
ti pssBado nesta Cidade. de Goaramirim. Estado de

� Com diverso8 CUfSOS de especializa-
ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.Santa Catariua, 101 quinze de setembro de mil

novecentos e setenta e dois. Eu Ralf filii. Escrivão, Atende cobranças para Blumenau, e

V d t O O tro deidades circunvizinhas.en e·se erren s n s cen s e o datilollr.fei e subscre,i. ..

Piçarras, Barra Velha, Itajuba e Praia do Alcides dos Sánt08 Aguiar, Juiz de Direito em Exerc. n8critóriol Avenid� Mal: Deodoro, 406
Grant.

I
.

C J!: R T I DÃO (ao la.do d� Farmá?i� Avenida)
Cerlifico que a prelente cópia confere com' o

l_lReSldênCJa:
Avemda Mal. Deodoro, 903A vista ou à prazo. Igm"l do qUI! dou fé. - 1.0 andar - apt.o 208

_

Informações: Fone 2156 " Guaramirim 15 de setembro de 1972 JARAGUA DO SUL - Santa Catarina
"'====================='!_ Ralf Faltin, Escrivão

Pelo preseoe convidamos os senhores acionistas
desta sociedade a participarem da assembléia geral
ordiniÍria a realizar-se no próximo dia 25 de novem

bro, às 8,00 (oilo) horas, em nlséde social sito ii
Estrada Itapocuzioho, município de JaralJ'uá do Sul,
para deliberarem sôbre II seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussiio e aprovação d,o balanço

geral. conta de lucros e perdas, rela,ório da diretoria
e parecer do .conselho fiecal, referente ao exercfcio
1971/72, encerrado em 31/08/72.

2 - Elaição do conselho fiscal e respectivos
suplentes.

3 - Outros assuotos de inlerêsse lIocilll.
Jaraguá do Sul, 09 de, outubro de t9n

Valério da. Costa, Diretor
AVISO

I

Senhores Acionistas - Os abaixo assinados,
membros do Conselho Fiscal da Luiz Kienen S.A,
Iod. e Com. de Bebida., situada à Av. KaI. Deodo
ro da Fonseca, 61i7, tendo examinado detidamente

. o BalsnQo Geral, Relat6rio e Demon,trativo de Lu
eros e PerdaR, qlle lha foram apresentadOS pela
Diretoria, da Referida Firma, relativo ao período
de 16/08/72, são de parecer que Oa mesmos ae en

Oontram em perfeita ordem e foram elabolados, se
rnindo 811 normu ContabeÍs, razão pela qual de
'em ser IIprondos pel08 Senhores Acionistas, reu
nidôs em Allembléia Geral.

Jaraguã do Sul, 18 de ago8to de 1972

Bruno Henn. CPC 017612849
Airton F. Ramos, CPI<' 103 962 929

Henri.que Wolf, CPF 104 359 809

Acham-se ii diposição dos senhores acionisttls
desla sociedade anônima, na sua sede social, os do
cumentos li que l5e refere o artigo 99, do decrelo n.o
2,627 de 26 de setembro de 1940.

JaragulÍ do Sul, 09 de outubro de 1972
Valério da Costa, Diretor.

DR. FRIEDEL SCHACHT

,

l Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO
Telefones para Nereu Ramos

P OV,O gressoe desenvolvtmento.
o dep Oetacílío Pedro
Ramol! • o Vice Prefeito
tem gestionado perante as
autoridades competentes
vi'zando a implantação
deste moderno veiculo
de comunicação. Agora,
depoie de nova consulta
à Central de Florianópo
lis, ficou acertado que a

Agêaeíe, de Jaraguá do
Sul, poderá receber assi
naturas de aparelhos para
Nereu Ramos, 11m nüme
ro superior a lO, com
isso asaegurando-se a

instalação dé' telefones,
dentro do esquema de
trabalho elaborado pela
OOTßSC.

SÁBADO, 28 DE,OUTUBRO DE 1972

'lO

A vizinha localidade de
Nereu Ramos, por inter
médio de seus � lideres,
vem desenvolvendo estor

N.o 2.707 ços, no sentido de dar
melhoramentos que, ofe
recsm o conforto dos
centros urbanos, já que
grande parte de sue äres
foi íneluída no quadro

Reperculiu de maneira te apoiado pelo aluai ove. ra de valetas, a energie Prefeilo H ans Gerherd urbano de Jaraguá do
mals stmpéttca ,ossivel, reador, segura esperança elétríca e a instalação de Mayer: "A. Câmara Muni, Sul. O vereador Belar
a'manifestação do verea- da continuidade de bons água, formam na linha de cípel de Vereadores, de mino Garcia e os índus
dor Sigolf ôchünke, na vereadores ne Câmara Mu frente dos muitos benelf- Jaroguá. do Sul, acolhendo I tríaís Ju.li�no e Antonio
sessão da Câmara Muni. nicipal. O sr. Waldemar cios, aos quats, se [unte, tndrcaçéo do Vereador Sr. Z!lnghehm, além de ou

cipal do dia 23 do cor Rocha, candidato n,o 2.107, agora, éÍ soltctreçêo da ilu- Sigolf ôchünke, acampa, tros moradores da então
ren re, onde em presença pela ARENA, desenvol- minação públice, muno nheda de justificação verbal Retorcida, muito tem lu
de seus pares, em lusufí- vendo as suas alividades bem penseno pelos srs em plenário, matéria es Ia tado para ligar aquele
cação verbal, defendeu a sentiu mels de perto as Sigolf Schänke e Walde- aprovada em sessão do recanto Jaraguaense à
necessidade da contrução necessidade dos bairros, mar Rocha, porque atende dia 23 de outubro des re, rede da C O T E S C, com
de melhoremearos em vã- pois, humilde com ele

I
aos a n a e i o s populares vem mui respettosemente iS80 alcançando o pro-

rias parles da cidade, no próprio, os mulros opere-r Aliás, o aplauso da popu- à presença de V. Sia. com _

tademenre, nos bairros de rios necessitam de uma leção é um reflexo signi a finalidade de Iransmitir E'nlace Kll"tzke _ SchwarzNova Bresüíe, Jorge La- adequada iluminação pú- ficativo. O povo quer a indicação 110 Vereador
cerda e Vila Lenz], que ee blica, de vez que às pri- dispor de líderes que lhes 'acima mencionado que
desenvolvem e crescem meiras horas da manhã possa encaminhar as suas

I
propõe selem feiras obras

de hora pare hora, exl- deixam suas casas e reror- reivindicações. de iluminação pública nas

gindo a erenção dos ho- nem quando o, sol já se Mas precisa de líderes segutmee ruas: n.O 36 -

meas públicos. A popula detrou, É verdade que o eutênncoe que atendam du losé Emmeodoerfer; n.O 37
ção aplaudiu ii indicação ereactmenro rápido dos rante es 365 díes do ano - João Planinscheck; n.O
encaminhada pelo verea- bairros, lern trazido à mu- e não daqueles falsos e 38 - Antonío ESlanislau
dor Sigolf Schünke que nicipalidade inúmeros pro- íelutoe líderes que apare- Air,oso; n.O 39 - Marina
lambem Iraz II chancele blemes, quasi Iodos já cem noa últimos dias que Frutuoso; n,O 40 - Victor
do cendldato II vereador, resolvidos pela ::>rdeilura. enrecedem as eleições. por- Rosenberg; n.O 43 - Pe.
sr. Waldemar Rocha e

I
A ebertura de ruas, a sua que a eles só Interesae Alberto Iecobs; n.O 46 -

que eslá aendo firmeme�. macedamtzeçäo, a ebenu- gaohal' um pleito. Por tsso Hermann ôchultz; 0,° 57
a manifei!>lação 'do povo - IPadre Horácio; 0.° 35
foi salutar. É povo que - Tomaz Fr_nci.co de
labe o que quer,. e povo Góes;· n: 59 - I rmão
que já experimenlou os Leandro; n.O 61 - Exped.
dias omargos do passado, Anlonio Carlos Ferreira II

É povo que quer a conti n,o 88 - Henrique Mar
nuidade de boas obras, quardl Sendo o que se

que sejam duradouras e nos apresenta por oporlu
11 que beneficiam aos atuais no e na especlativa de
moradores e os seus fi ss/ graUls providencias DO

lho. em crescimenlo. momenlo, valemo·nos do
Para conhecimenlo elo a'preciável ensej@ para firo

povo, damos abaixo a in
'

marmo nos cordial a mui

legra do oficio, unilnimen atenCÍoaamenle. Ass. Eugênio
Ie aprovado pela Câmera strebe - Presidenle."
Municipal e dirigida ao

ANO LIV JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA)

Trabalhando pela Comunidade

. AOS JARAGUAENSES

largo de vereador. Moço
dinâmico, honesla, exce

lenle administrador de em

presa, profundo conhece
dor dos problemas da co

munidade. M e m b r o do
Conselho de Administra·
ção da Campanhia Melho,
ramenlos de Jaraguá do
Sul.

; (contlnuaçllo da la.)
dor e ótimo pai de famflia.
E candidalO a re�leição,

sendo o representante de
uma parle da cidade em
franca expansão, Barra do
Rio Cerro.

WalDemar Rocha
n.· 2107,

Mário Márinho Rubini
n.O 2109

Industrial. Jovem direlor
da 'Melalúrgica Eryino
Menegolli LIda. Direlor

,
de' fUJebol do Clube Allé

Filho de tradicional fa· lico Bllependi. É a primei
mflia jaraguaense. Industrllil ra vez que concorre à
Exerce, alualmenIe, o car., vereançll. Cidadão Iraba·
go de, 'vereador. Cidadão Ihador e empreendedor.
probo, honesto, trab�lha- Honeslo. Sério.

,

o Aniversário do· Prlfaito
Dia 24 do corren·

te, o sr. Han8
Gerhard Mayer,
Prefeito Muniei·

paI de Jaraguá do
Sul, completou
mais um ano de
vida. Na oportu
nidade, 'recebeu o

alcaide jaragua
ense os cumpri
mentos de seu

grande circulo de

amizades, a o s

quais juntamos
08 nOS80S, com

os votos de mui
tas felidades.

. AGRADECIMENTO
A famma da Inesquecivel AdIa Abujamra

Nacli.

Agradece senllibilizada as manifestações
de pe741r e conIorto recebidas por ocasião do
seu falecimento, ocorrido em Curitiba a 19/10/72;.

Aniversaria o Vice-Prefeito

. '"

,- Se uma data

ex,
iste

cu-'1
migo, não, contitui lison.,ja registro nos e muito ja leviana, mas sim ore·

caro, sem dúvida algu- conhecimento às qualida
ma, ela ocorre a 2 de des que exornam a figu
novembro, marcando. o ra do nosso aniversari�
aniversário do nOl80 di- ante, que configuram a

.=========' retor e v i c e p r e f e i t o, personalidade d o nosso

------...... Professor Eugênio Victor homen8giado.
Schmöckei.

Homem de trabalho e

que tem vivido no traba
IhG e para o trabhlho,
Eugênio Schmöckel, mer
ce de um esfurço titâßi
co que tem emprestado
a todos os misteres que
desenvolve, ,granjeou no

toriedade invulgar pela
imparcialidade dos seus

atos, pela seriedade das
sua8 atitudes, pelo zelo
dos suas ações.

Unem-se pelos laçosl parte
da noiva, pelo sr,

do matri�ônio, os Jovens Vendellno Klitzke e Sra.
Norma, filha encantadora e, por parte do nOIVO,
do casal.Alvino (Hedwig) pelo sr, Rolando Schwarz.
Klitzke e Reno, esforça- Os convidado. após a
do auxiliar de escritório ceremônia religiosa de
e filho do casal Alvino hoje, serão recepeíoua
(Lina) Schwarz. A cerímo- dos na Sociedade Des
nia religiosa terá lugar, portiva e Recreativa
hoje, às 17 horas, na Igre Amizade.
ja Evangélica Luterana,
sendo padrinhos, por
parte da noiva, o sr. In
go Fallgatter EI Sra. e,
por parte do noivo o Br.

Valdino Klitzke e Sra. O
áto civil ten lugar, on'

tem, Paraninfado por

"Correio du Povo''', apre
aenta aus distintos noivos'
a08 seu s cumprimen
tOll com votGS de muitas
venturas e felicidades,
e�tensivos aos respecti
vos pais.

Louvar o proficional
honrado, enaltecer as qua
lidadesintrinsecasdo eco
nomista e contador, registrar
o e s f o r ç o construtivo
'do politico. • administra
dor, valorizar a dedica

qão familiar do pai e a

���........��---.ct������
1 Quando você tiver problemas T
� com a sua LAVA-ROUPA t
� & Homem de curação.
� nós sempre estaremos por perto. { seu convivio social tem

� � servido de testemunho

�
Nosso serviço de MAN U T EN ç Ã O é executado

i
'du quanto seu nome está
ligado a campanhas que

�
por técnioos e equipamentos altamente especializados.

i
�e desenvolvem tendo.
por escopo o bem estar

RUO I . BRUNS R. Venâncio da ßilva Porto, 606 público e que buscam
Telefone: 2158

�
Ga gt'Dt'rosirtllde umll lar••
de rl'tribuição para com

��������� IIqueles qUtl ee apóiam

Herzlieben Dank

Agradecimento e D'espedida
Ao 811 apro.ximar a data de n08sa despedida,

desejamos por este intermédio. apresentar II tod08
o nosso reconhecido agradecimento, pela maneira'
cordial como fomos acolhidos e hospedados.

Ficamos eufóricos com o progresso e o desene
volvimento que se constata por toda a parte e

, desejamo!! que, assim .continui a suceder 'em todal
as famílias, comunidades e empreedimentos.

Que 8S palavras do aposto.lo' Paulus se façam
cumprir por todo o sempre: esforçando· vos diligen·
temente para guardar a unidade do Espirito no
vinculo da paz. Eph. 4,3

Si Deus quizer até um dia!
Pastor Waidner com esposa e filha Erica

sagen wir zum Abschied allen, die uns in so über
grossen Gastfreundschaft überall empfangen, auf
genommen und bewirtet haben.

Wir 'freuten uns über den Aufstieg und Fort·
schritt, der überall zu sehen ist und wünschen
auch weiterhin ein 'gutes Gelingen in allen Fami
lien, Gemeinden und Unternehmungen.

Möge aber das Wort des Apostel Paulus alle
zeit und überall in erfüllung gehen: Seid fleissig
zu halten die Einigkeit im Gei€t durch das Band
des Friedens. Eph. 4,3

So Gott will auf ein Wiedersehen!
Pastor Waidner mit Frau und Tochter Erica

Sindicato tem nova Diretoria
o Sindioato d08

Tra-I
Iriú@u Stähelin e Lauro

balhadores nas Indús VeginL Fazem parte do
trias do Vestuário de Ja- Conselho Fiscal, eomO
raguá do Sul empossou membros efetivos Otávio
sua nova diretl>)'ia. eleita H. Cardoso, Oswaldo Ni
em 17 de setembro do eis e Esmeraldo Camacho .

corrente ano. Os membros Cumprimentos à'nova di
I\fetivos da diretoria são: retoda.
Renilda de Assumpção,

nQ espirito cristão 'da 10'
lidariedade.
Homem de inteligência,

vezes sem conta tem da
do demostraçAo do quan.
to 8ua cultura aflora aos
lábius através de cODsei
tos sólida e seguramente
expressos, na manifesta
ção incontestável e ria
participação atuante em
\"olvendo pro.blemas afe
tos à sua área de pollti
co e de economista.
A todos eSS6S predica

dos que fazem o homem,
que constroem o trabalho,
que sensibilizam o cora

ção e que promóvem a

inteligência, sobreleva se

um carácter impoluto em

que a moral márca a pre
sença e 8 probidade hon-,
fa o pro.ficio.nal.
/ É a8sin o nosso ani·
versariante" sempre foi
assim o nosso homenf.gi
àdo e por sê lo seus, exem
pios são lições ,para a

vida e sua vida lições da

exemplos,fazendo, se cre·
dor das mais justas fio.
mensge,ms que familia
res 8 amigos lhe tributa'
mos.

Amigo Schmöckel, pa·
rabens lhe apresentamOS
todos, votos de felioids·
de lhe fnrmulamos nÓS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


