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São Bento quer Dono Fronetsec

Sociologia Urbanística Ney quer expulsão
o Urbaniamo v i s a o o problema urbanístico ISe de Arenisl,asequilibrio, II disciplina e II vem ilpreseDtando, dia a

•aúde nos aglomerados dia, com mllis vigor, à BRASILlA. _ O senador quanto isso não acontece,humanos. 5eu plan�jamen· cidade, cemro e periferia, Ney Bra.ga, em de,clara- precisamos da boa vontadelo deve. pois, salisfazer de Jarlguá do Sul. ções que distribuiu, àim, e cooperação de todos osDão somente IIS Decesli-
prensa, pediu que a Are· que merecem e merecedlldes do momeôto, mas BSlSas exposições, "Cor- na se reuna e proponha ram os votos ,populares;IlImbém as de amanhã, reio do Povó" confiou ao
a expulçäo dos seus qua- para. que o equilíbrio donuma exata previsão futura, Professor Augusto Sylvio dros daqueles que vela- partido não seja atingido".Só assim poderá garanlir Prodöhl, sociólogo, psicó da ou ostensivamente, . _a manutenção dll harmo logo, escritor e Jornalista, hajam apoiado no últimonia entre os elemenlos da cujo Dome dispensa apre, pleito oa candidatos do Festa deni!tureza, indilSpensáveis à eentação. MOB,exislêocia complexa, cujos

S t L
.

problemas se acumulam URBANISMO será, pois Falando sobre as sub- an a DZla.uns sobre os outros, tan- exposlo pelo "Correio do legentell o senador PII-
_to os materiais como os Povo", a pilrtir do próxi- ranllense afirmou que es Nos dIas 9 e' 10 de de-

sociais e psicol6gicOS.' mo Dúmero, através da co se �istema j� .per�e 8ualzembro vindouro
_ r.eali-"C o r r e i o do Povo" Illboração substanciosll do validade polltlca' e antes zar-se· á a tradlclO.naliniciará, a partir do

pró'l
nosso ilustre Confrade, que seu� males se tor- festa da Santa PadroeIr�,ximo número ii publica· perfeitamente integrado, Dem maloréS é

nece88á-1SANTA LUZIA. ConvI
ção de uma �érie de ex há muitos aoos, _nos prO-I rio, que seja e�tinto o da-se o p�V? em geralposições urbanfsticas, que bll'mas de Jaragua do Sul. malll bl,'eve posslvel. En- para prestigiar a festa,

,

Cada vez mels se ecentua a

vontade de São Bento do .sul
ligar-Ie II Ioínvtlle, por Inrermé
dio da Bstrada Dona Franci:!ca.
Quando da visita do Governa
dor Colombo Machado Salles,
os oradores exaIraram a Dona
Francisca e esquecerem- se da
São ßenro=Corupé. Agoril, com
a visita do Vlce-Presideute da
Rl'pública, os discursos voltaram
ii repisar e necessidade do IIS
Ialtemento da DODa Pranctsce,
botando nos ouvidos dos nos
soa 'administradores maiores
aquela semente de "água mole
em pedra dure, tanto bate IIté
que fura", pretendendo uma

ligação pare a BR-! 01 r: Prestes
Maia - e ii região das pretas,
São Bento do Sul já conta

com uma saída asfáltica por
intermédio de Mafra. Darll os
nossos bons vlzlnhos qualquer
saíde j:)lIra o mar é uma novs

cooquista. Fazem o jogo de
Iolnvllle que, desde t e Ir. p o s
ímemorlete tem-se balido pela
Dona Francisca.
Lutas inúmeras ee feriram ao

longo dos enos, pondo em ris�o
a amizade dos joinvillenses
com -os jareguMnses. �
Artur Müller e João Colin

teriam dobrado' as primeiras
espadas, pelo direito de uma

estrada de integração. De um

lado João Colin, de saudosa
memoria, ligado a mil compro
missol com os homens da Ci
dade: dos Prindpes. ludo fazia
pela -Dona Francisca. De outro
lado, Artur Müller, defensor
intrllnsigente dos Interesses do
Vale do Irapocú, batia-se pela
I i g a ç ii o São Benlo-Corupá,
Derramou ..sl muita tinta parll
cootar as histórias de parte à
parte. Certll vez até o vereador
Curt Monich chegou a desfazer
as intrigas, através pronuncia
mento na séde dó Sesl, qUllndo
de reunião economica do Norte
Catararinense Embora as juras
fossem pela integração de Ja
raguá do Sul, na verdade sem·

pre tramaram contra o Vale do
Itapocú.
Nioguem compreende por aqui

II teimosia de querer uma Estr.
como a DODa Francisca, que
não possui Benhuma condição
de est,rada economica. Depois
de Campo Alegre ela liga o

QUI.!? Lá em baixo estará Pira
beiraba, iii mui heróica e vele
roze e depois Joinville. No meio
apenas as filzendas dos novos
r i c os' Iícam à disposição de
seus donos. Nada mais.

Por outro lado, examinemos
a São ßenro-Ccrupé. Pode ela
ligar o nada 110 coisa algumll,
como querem alguns, mas a
verdade que ii estrada atravessa
uma das meís belas' regiões de
SlInta Catarina. Quem vai de
São Beato do Sul vai encontrar
uma serra das mals lindas em
toda região norte cerartnease.
Nela estiveram os dedos de
Irlneu Bornhausen, de Celso
Ramos e Heriberto Hülse, de
saudosa memória. Pertencendo
ii grupos diferentes, trocaram
II políttce pela belese da paisa
gem. E, enfrentando as maiores
pressee. partiram pela cousrru
ção da Estrada. Celso Ramos,
II quem combatemos 8ffiuito Da

época por razões pessoais,
entrearou a ligação decisiva,
com Corupá.
Mas IIS diferenças ficaram. B

hoje, Sio Bento do Sul, levao
rd' CI 'bande!,,, do' as-falfllnlenl0
prioritário da Dona Francisca.
Contra os inleresses de uma
coletividade de cerca de 60.000
habitllntes, onde se incluem a
cidade de Corupá que progride
e se .expande, com raras bele
sas paisagísticas, Jdraguá do
Sul, rom suas 270 indústrias,
o 7.· colocado na arreclidllção
do ICM no Bstado, o único
município no nordeste que es

capou às tr.ãos do MDB e que,
como líder regional poderá pro.
porciooar ao Estlldo e à Nação
umll soma incomensurável de
salisfllções, Guaramirim, a co
munidade que trabalba em sl
�eÍlcio, que se industrializa e

se voltll parll o progresso do
Vale do Itapocú. Depois, pas
sa·se a poucos quilometros de
Joinville, em direção de, São
Francisco do Sul. Sem despre-
/zar Joinville, é claro, pois quem
quer ir à Joinville não precisaoecessarillmenle e n t r a r numa
Bstrada que plI,aa pelo meio
dll cidade. Joinville Dão precisa
mals desse �xpedieDte. Ela ago
ra prl'cisa voltar-se para si pró
pria, para reenconlrar-se.

Por isso voltamos II apelar
para o senümento daqueles que
nos rodeiam, como os säoben
tenses, que compreendam a st
tuação dos irmãos do Vale do
Irapocú, Apelamos aos ncesos

representantes e pessoas res

ponsáveis dos vários munlcí
ptos, incluindo-se neles ôchroe
der e Masserendube, pi!ra que
certem fileirlls em torno de nos
aa caU!.II, Apesar da boa von
tade do Governador Colombo
ôelles, as coisas não caminham
como deviam, Tem alguma te
ela atrapalhando o andamento
dos serviços. A chuva iem atra
palhado um bocado, Mas IIS

retlftceções da São BeDto-Co
rupá já deviam ter iniciado há
muito e aluguem sabe porque
não o foram.

Por isso é que voltemos II
nos ocupar de um problema
tão IIntigo, Não podemos abrir
mão da Estrada .são Bento
Corupá, que VIIi ii Jarllguá do
Sul - G u a r a m i r i m e acaba
elcançaado a Rodovia Prestes
Maia.

'

ValDos fazer erdenres votos
pãra'�q'ue movime'ôtos se con:�
crelizem, no sentido de ver
al�odida a prelenaão de uma
vastll região, que milis do nino
guem precisa de uma ligação
asfáltica, parll desenvolver-se
pIeDamente, ajudando oBstado
na sua arrancada pllra dlcançélr
IIS Metéls da Açlio Cat.rinense,
Vamos pedir aos nossos vi

zinhos, para os qUllis 'tanto faz 't
sair por uma ou por outri! es

trllda, que SI! solidarizem com
os seus irmãos do Vale do
Itapocú. A Bstrada São Benlo
Corupá vai unir 7 muoicípios.
Vamos formar a corrente da
amizade. Os oradores da Dona
'Francisca não devem apenas'
enfeitar com tiradas magist�ais
as presenças de personalidades
em seu meio. Parll eles dizemos
"go horne". Precisamos de uma
melltalidade regiooll). B essa
mentalidlIde está· a exigir II São
Bento-Corupá. Bla é a solução
ecoDomicii. O resto é um palia·
tivo, que troca seis por meia
dúzia.
Vamos pela Säo Bento �

CoruplÍ.

Quem responde· pelas eleições?
O Deputado Henrique É que, aqui mesmo, em

Córdova (ARENA), que nOS8a J81'aguA do Sul,
recentemente esteve en vimos muitos arenista8
tre DÓS, quando da vísí- de araque que preferi
dos integrantes da AI' ram perder no MOB a
sembléia Legislativá à ganhar na ARENA. Além
Jaraguá do Sul, ocupou de se .marginalizarem
a tribuna, para S8 referir ainda deram a sua co
às eleições do dia 15 de bertura à oposição, onde
novembro. Se gun d o o achavam reencontrar o
parlamentar, a culpa pe poder que sonham eon
lo Insucesso da ARENA, quístar ha quast dois lua
seria o próprio Diretorio troa. O Goverliadordo EI
Regional, pronuncíamen tsdo e o Diretor Regio
to que repercutiu ampla nal, devem atentar pa
mente em todo o Estado. ra esses acontecimentos.
Ao concluir o pronuneía-. De um lado, no caso o
mento f�ito no expedien- Governador, deverá pen
t. na Assembléia Legís- sar seriamente quanto à
lativa, renunciou à vice- continuidade ou não d.
presidencia da ARENA um governo emínentemen
"para que ela possa en te técnico. De outro la
contrar novos rumos e do, no caso, 'o Diretorio'
ser um verdadeiro supor- da ARENA, precisa re
te de um governo revoo 'fer a sua posição que
lucionário". já qio slntonísa mais
"Preferiram alguns 11· com�s companheiros do

deres p e r d e r tora da continente.
ARENA 'a ganhar na A persistirem es s e 8
ARENA. O partido é uma objetivos, acabarão noa
massa inerte e seua 11- entregando para os "pa
deres sentem-se margt- raguaios" (com as des
nalizados e portanto, não culpas a08 irmãos gua-
agem, não atuam, porque ranis).. .

aceitar.am a marginsli- Compenheire do intá
zação" - acentuou o rior que tem que garan
parla.mentar arenista. tir as paradal, não pode
Tem razão de sobra o levar desaforo dos adver

Deputado Henrique- Cór- sArios e bofetadas d08
dova ao S8 manifestar companheiros,
dessa fórma, mesmo sa- Tá na hora de voltar
bendo que em 80% dos à realidade_ Ou sái para
municípios catarinenses uma tomadA de posição
a .ARENA foi vencedora. ou entra p'ra balanço.

Mineiros contra giria
BELO HORIZONTB. Ao
contrário de Fortaleza, a

cllpital mineira não vai
adotar placas de sinaliza
ção de trânsito com gi
rills_ O direlor do Detrlln,
sr. José de ADdrild�, afir
mou que lais p I II C a s,
-'além de: Si!rl'm proibidas
p�lo Código Nacional de
Trânsito, depõem contra a
culrura do povo".
No Ceará, considerando

que os maiores rellpon5á·
veis pelos acidentes são Coordenadorl"aos jovens. as autoridlldes
do trânsito d e c i c i r II m

I"conversar" com eles em Regiona desua própria' Iingullgem e ,

mandarl1m I?intar placas' Educaça"'oc o m os dIz e r e s:

I"Manerll o pé, bicho", ,

"Dirija em mllrchll de pa Cl1:amamos a atenção
quera", "DevIIgar, ii barra dos �nte�essados para a8

é quente" etc. p�bltcaçot!s �o Prof. Mo�-
O diretor do Detran de clr GervazlO rr:homazl,

Minlls diz mllis em dele- Coordenado� RegIOnal d•
Zéi do seu ponto de vistl!: Educação, Situado a R�a
_ Creio que esse tipo 9.de Março,317, em JOlD·

de sinalização' fica muito villa_
__

bom no Nordeste. Em Num!! das publlcaçoes
Belo Horizonte, va mos com';lDlca. � reabertlir!l
continuar com as plllcas das lOscrlçoes para le_cl
usadas até agora. Elas onar no Curso IntenSIvo
são internacionais e Dão de Recuperação de Pro·
podem ser alterada5. fessores - CIRPRO. e o�.tro que trata das lOBcrl

çõ�s 80 Concurso de
Ingresso e Reingresso
para profes80res de Ci.
cIo Básico I· PF-7 e
Ciclo Básico I de Educa·
ção Físioa PF-7,
Os interessados devem

A maior parte dos mo procurar sem demora a
tQristlls da capital mineira Coordenadoria em Join
porém, aprova IIS !'Iacas ville.

preparadas pelo D e t r a n
do Ceará. Um deles IIcen
tuou que "aa expressões
usadal pelos jovens são
muito conheCidas e comu
nicalll bastaDte". Outro
disse que "as girias não
vão sll'por conlra a cultu
rll de ninguém, porque to
do mundo es'tá adorando
iii lingua dos joveDs".

Oulro argumento con
trll as placas "avançadas"
os turistas podem I2cha-las
de mau ,goslo e conside
rar que os motoristas lo
cais não conhecem as leis
de trânsito,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jnstruncntes �e MIMslca

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido em Ja·
raguá do Sul, domioilia
do e resident. fim Rio
da Luz II, neate distrito,

1... • .....; c::><:>�c::::ac::::::"":::> filho de Henrique Junge

II
e de Paula Junge.

S O C I A I S Ela, brasileira, solteira,
'========= =======�" do lar, natural de Jara

_ o sr, Gerhard Georg guá .do Sul, domicili�da
Hermann em Corupá. e residente em Tre.a R�os

, do Norte, neste dístrito,
Dia 28 filha de Alfredo Paulo

lIlathiall • de Paula Hoe
bleI Mathiall.

A gen o r Edital n. 7.95' de 17/11 72
Sebastião Fontana e

Fatima Schneider

Ele, brasíteíro, solteiro, ii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�iiii _..

operário, natural de Oo-
rupá, neste Estado, do- A te n ç a- o'
::::;t:...��::::.·�:.�: o .•• 1_ If'ß tu illllJl Al.fll u lflI IDl � Idiatrito, f i I h o de José Negócio. de casl o.

.

\Lt 'UI 11 <til.
, l.\Il, 'UI 'UI �

Fontana e Ida Danna. Vende 118 um Bar e ,

Ela, brasileira, solteira, Quintanda c/sólida e nu-

do lar, natural de Jara- merosa freguesia; em. D
.

L
-

D dguá do Sul, domiciliada ponto central de Joinville VIda a OIS - eao\ e orna ora
e residente na Estrada e, ainda uma eesa de

.

dí
. alvenaria na Balneário

- O Ir. Venâncio Ni- Blumenau, neste Istríto, de Barra Velha. Juntos nascemos, duas vidas juntamos e du
eoluszi; filha de Adolfo Schneider

Vende-se por m6'tivos plo juramento fizemos perante Aquele que um dia
- o Ir. Francisco Mor e d. Roaalia Flor Schneí-

de doença. o dissolverá na brancura de um sonho qU6 se des.
biB; _der. fará com o negrume da morte que nos separará.

D I
.

B Informações n/redação.- o sr. a man ona; Edital n. 7.955 de 17/11/72 Juntos no amor que se prolonga, na imagem
- o Ir. André Fodi, ,...---.-------, dos filhos que chegam, juntos na memória dos Ia-

em Ribeirão Molha,' José Floriano Pellease ,e '1' t' tos nas eontíngêneíaa que.

M "Correio do Povo" an lares que par em, jun
- a sra. Aracy Maria Luzia Beatríz artim

,.
a Vivência noa proporciona, junt.os !1.I?I!I �i"t�rioll

dR Cunha, em Itapoeuzl- Ele, brasileiro, solteiro,
um Jornal que a vida nos reserva a nó•• a quantos passam

nho; motorista autoaomo, na- por este Tale de lágrimas.
- a jovem Sonia Ma- rural de Jaraguá do Sul, Juntos _ presos pelos mesmos grilhões que

ria Schroeder, em Mafra; domiciliado e residente a Serviço do Povo
não martirizam mas deixam o estigma da com.

- a sra, Elza Lange, em Ilha da Figueira, nes- preensão; juntos sorvendo na mesma taça que
em Itapocuzinho;' te distrito, filho de Nico- contém tanto o néctar das alegrias quanto o fel
- A jovem Lori Holf- demus Pellsnse e de Ma. Normina Pereira da Sil-

das amarguras.
mann, em Rio da Luz. ria Klein Pellenae. va. Juntos na presença .dos filhos reunidos na

Dia 01 Ela, brasileira, solteira, Edital n. 7.957 de 21/11/72 infância .em busca do carinho, junios na ausência
do lar, natural de Jara·

J08é Olegário Piermann Ei desses mesmos filhol dispersos na adolescência em

giW do Sul, domiciliada
Vanda Pllreira busca de escolas superiores, juntos na bênção

e residente em Tres Rios nupcial dos filhns emancipados pelo casamento
do Norte, nellte distrito, Ele, brasileiro, solteiro, em busca de um' novo lar.
filha de Apolinario Mar comerciante, natural. d.e Juntos nos prodígios do amor que amalgama
tim e de Santina Abeli· Jaraguá do Sul, domUll corpos e almas, corpos que moram no convlvio
nSI Martim. liado • relidenle à rua m!lterial, alma que cõabitam na mansio 8spiritual

Rio Branco, nesta cidade, cujol arquitetol coexiltem nas linhas de um proEditlil n. 7.956 de 20/11/72 filho de Francisco Pier- jeto, de cuja decoração se sobressaem os móveis
Cópia recebida do car- mann e de Maria Klein e as cQres que têm este nome: FELICIDADE.

torio de Joinville, neste Piermann. Juntos no altar em que Ie celebraram a8

BSlado.

I
Ela, brasileira, solteira, núpcias, juntol no altar onde lIe imolam diaria-

Helio Rengel e do lar, natural de. �!lra. mente as renúncias de cada um para a comunhão

Marilêa da Silu guá �o Sul, domlclba�a dos ideais de dois seres que também se imolam
. . . e reSidente à rua RIO em favor da felicidade.Ele, �ra811elro, solteiro, Branco, nesta cidade, fi- Juntos nas mios que se 8stendem, nOI corpolbancarlO, natural de Itu- lha de Angelo Pereira til

que Ie aproximam, no beijo que stlla um juramen
pora.!Iç�, neste E!stado, de Maria Fagundes Pe- to, no sangue que Dutre qual seiva dadivosa ore.domiCIliado 8 reSidente reira bento que personifica o prolongamento de dois
em Jaraguá do Sul, filho

.

de Adolfo Rengel e San- E para que chegue ao co- seres corporificados na unidade do Amor.

R I Dheclmento de todos mandei Juntos - Felicidade - o ontem na formado

tinal PUbres '1 �nge 'lt' passar o prelente edital que presente, o hoje em fragmentos do passado, a
E a, rasl eira, 10 eira, será publlcado pela imprensa união em face de um,a vida 8 dois _ ,Leio e Do

comerciária, natural de e em cartório olde lIerá

Joinville, neste Estado, afixado durante 15 di... Se madora.

domiciliada e residente allllém souber de algum im-
pedimento acuse-o para os ".... --;

em Joinville, neste E8ta- fins legaIS.
do, filha de Ademar Me· AUREA MÜLLER GRUBBA
niguini da Silva. e de Oficial

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Edital n. 7.953 de 14/11/72
Haroldo Junge e

Lucia Mathias

"CORRflO DO POUO" MUDAS Aurea MülieD Grubba, Oficial
da Registro CiVil do I. Dis
tJ,'ito da (lomarca de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa,

Catarina, Bra81l.
Faz Saber que comparece
ram DO cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se

fundaçõa: flrlur Muller - 1919

Emprêsa joroalistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1972·
Diretor

EUKênio Vitor Schmöckel

Frrdller•• e Orn.menfal.

Laranjeiras, Peeegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja·
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc,ASSINATURA:

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

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Rua I, n! 130 - Fone: 2023
Jauguá do Sul - S. Catariaa

Aniversários
Fes anos dia 21

- o' jovem Reinaldo
SChulz, nesta cidad.;
Fes anos dia 23

.....: O ar. R o I a n d o

Schulz, nesta cidade.

Fasem anos hoje
- o sr, Alfredo Borek,

nesta cidade;
- Â sra. Vva. Maria

Stulzer, nesta cidade;
- a sra. Odíls L. Viei

ra, em Joinville;
- a sra. Herminia, es

pOsa do sr, Santos To
maselli;
- a jovem Cattrina

Scheuer.

Fasem anos amanhã
- O Br. Osmar Duar

te, em Joinville;
- a sra. Berta, espose

do ir. Ernesto Lessmann;
- a jovem Maria Irma

Tomelin.

Dia 27

- O jovem L a u r o

Eogelmann, nesta c.idade;
- o sr. Júlio Ferreira�

Filho;
- a sra. Helena, aspô-

8a do sr. Eugênio Soarel!l,
em Corupá;
- o er. Artur Porath,

em Rio Cêrro II;
- o sr. José Leonel

Silva;
- a srta. Iae Norma

Joench;
- a lira. Terezinha

GIowatzki;

- a ara. Catarina Pans
tsín;
- o jovem

Manes.

Dia 29
- o sr. Florentino 'I'o

maselli;
- a sr. Maria Oorrea

Fagundes de Oliveira,
em Itapocuzinho;
- o sr. Olayton Karam,

em Florianópolis;
- a srta. Guísela Lsn

ge.

Dia SO

- O sr. Heinz Moeller;
- Padre The od oro

Becker;
- Elcia, filha do sr.

Bertoldo Baumann, em

Três Rios do Norte;
- a srá. Amantina Ne·

ckel Mahnke;
- o 1Ir. Alexandre

H a li c k e, nesta cidade.

EDITAL
(Ação de Usucapião)

em geral, espseíalmente
Gaitas e'Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos
, Bandoneons
Pianos: «Fritz Dobbert..

Grande variedade de modelos
Harmônios ..Bahn"

ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS
Guitaras e Amplificadores

Instrumentos para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinoi - Violões - Bendoline e Banjol
Flautas - 0larin8tas - Pistoas - Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias oompletas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas'e Afuchês

Métodos - Corda8 • Palhetas

Para Músicos Profissionais forneço também IDstrumeDtos Estran
geiros: ViolinO., Flautas e Olarínetas, tipo «Boehm", Pístona, Trum
bones e Saxofones.

Para rnaiores inforrnações, consultern a

EXPEDIÇÃO ."LYRA" MUSICAL, DE PAULO KOIS
Rua Jorg. Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

Santa CatarinaSão Bento do Sul

CL Paulo Moretti

O Doutor Alcides dos Santoa Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jafaguá do Sul, Estado ••
Sapta Catarina, na forma da lei, ete.

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta (30) dia., virem ou

dille conhecimento tiverem e interessar possa, que
por parte de IDA KARSTEN, brasileira, .Iolteira,
maior, doméstica, • residente e domiciliada à rua

Prefeito José Bauer, n/cidade, atraves seu bastante
procurador, advogado dr. Reinoldo Murara, foi re
querida uma ação de USUCAPIÃO, para adquirir
o domínio do imóv"l a leguir descrito:-" Uma
'rea de terras de 1.336.50 metros quadradol, situada ���-.o

""""'<!J-...........�

à Rua Prefeito José Bauer (Trêll Rios do Sul), nes-
te município, fazendo frente 'com 29.50 ms. na rua fN\r lll11ll07L iii po § IflIlUl7L d]I
Prel. José Bauer, fundos com, o Cemitério local, '1lJ) o lU! �.\\.I' Il� lO!.
com 27,00 ms., de um lado com 52,00 ms. com uma ? _ ..............._ ......... ................... _

rua particular e de outro lado com 47,00 ms. em

� ADVOGADO nos fOros de
terras de Walfried Sasse e Walmida Karsten:'

Efetuada a J'ustificação prévia, foi a mesma
São Paulo - GuaDabara - Estado do Rio de
Janeiro - Brasßia.

julgada procedente por sentença dêste Juizo, datada Processamentos perante quaisquer Mi.
de 28 de julho p . .findo. E. para que chegue ao

nilltérios, Autarquias e Repartições públicas
conhecimento de todos interessados e ninguem
alegue ignorância, foi expedido o presente edital, em geral
.que será afixado no local de costume, sede deste Esc<1'itório CeDtral.

,

Juizo, àil portas do Forum, e publicado na forma. Avenida Franklin Roosevelt,' 23 _ Grupo 303
da lei. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá (Fone: 52-189')do Sul, aos dezessete dias do mês de agôsto do
ano de mil novecentos e setenta e dois. Eu, (as)
I••dell Mahlld, escrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar
Juiz de Direito

Dr• Francisco Antonio Piccione
l!IíI[:II!;.oyCO - C.R..lH:. 1'2:'

(C.P.F.) N.o 004364379

Cirurgia e CIilHca de Adulto. e CriaDc,al'
Partoll - Doenças de Senhoru

HOSPITAL JESÚS DE NAZARl!: - ClORUPÁ
Residência: Dr. Mereu Ramos, 419

I cO:::_P1I..
- 8A:!!InrA CATARIl!(A

Dp. Reinold:o Mupapa

� II ADVOGADO II
f (

Escritório ao lado da Prefeitura

L-e-.�Â,�:���:�r
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SÁBADO - l!5-1.I-72 PAGINA 3

Psicologia Evolutiva QUsAr�pslJ��o�úFT ��"�!�'!dU���Io���.�.�d'
Augusto Sylvio Prodöhl

"DER Mensch ist das Mails aller Dinge" (Pita. Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
O ESTUDO da psicologia evoluliva veio mos. goras). Wie stickige Luft im leiblichen Sinne dich Santa Catarina, na forma da lei, etc.

tear, ao homem desassossegado do século XX, qus krank macht, so auch im geistigen. Und w.e.Du Dich, FAZ SABER a todCls os que o presente edital
elll Iodos 08 atoe importantes da vida, existem pro' aus ueberhltzrem, reuchtaem Raume ins Freie fluech de praça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou
fundas tendencies, inatintos, reflexos condicionados, rest, so tu es auch ueberall da, wo Du seelische Un dele conhecimento tiverem e Interesser pOSSII, que
criados pela experiencia e pela a p r end i zag e m, reinheit, geistigen Qualm spuersr, Unser sogenanntes hão de ser arrematados por quem mais der e maior
ações reflexas e ações hormonais. geselliges Leben erzeugt oft eine neble Atmosphaere, lance oferecer, em frente às portas. do Edificio do

O homem tem' que sa manter num squiIibrio e man denke nur an die Zoten der "Herrenabende" oder Forum, acima do preço da avaliação, reduzido em 20%,
saúde física e mental de tal forma que venha a den oeden Klatsch mit Bekannten und Kelíeekraenz- no dIa II de Dezembro prólima ,Indouro, às 15 horns, em bens
ser o ssnhor de todos os S8US reflexos e inslintos chen. penhorados à firma CO.5IRUTDRA HfWoKRA UnA. (Massa
e que seja autoeonseiente de Ioda a sua exislencia. Es ist ein Gebot der Seelenhygtene, sich so Falfda), nas ações executivas fiscais n." 6.794 e 0789,
Somenle assim, ao chegar ao auto coaheeímento e schnell als moeglich davonzumachen. So wie man em que é exequenre a FAZENDA NACIONAL e

ao eutodomtnío é que poderá ser considerada su- taeglich seinen Leib waescht, so muss man auch Estadual, a seguir descriminados:
perior ao animal. " taeglich seinen Geist, ae!ne Seel� wa�chen. Aber a�ch 1.0) _ 'Um terreno, não edificado, sito neste

"

.Note-se que aulodominio não significa reeal- sonst. sorge man �uer reine Luft 10 Dir und um D�ch Município, à rua Francisco Fischer, com a área de
camento ou supressão de reflexos ou de instintos, Du wtrst, wer wetss aus' welchen Anlaessen, .nlcht 2133 mí! fazendo frente na rua Francisco Fischer
o que é, quando conseguido, de consequencíaa fu- seilen die Beule truebselíger Gedanken, die immer c�m 30';' rravesaãe dos fundos com 3 lin'lias me
nestas, quase sempre. mehr Gewalt ueber Dich gewinnen, Dich mlssmuttg, dindo um; 21 m outra 25 m e outra 9 m eXlre�ando

,

De acordo com o auteeonhecímente supertor, !'1isstrauisch. bítter und verzagt machen. (Der .Mensch de um lado com' terras de Renalo Kaise; e Vergilio
o homem lem que distinguir a ilusão da realidade, IsI, was er denk I; der Mensch denkt, wes er ISI.) Picolli com 77 20 m e de outro lado com terras de
o alo volunlirio do BiO paeudc-eoluntârio, a ints- Heraus aus ei�er dum�fen Luírl Ein sl�ts �er- João V:iesl Junior e Julio Plezere com 54 m, devida
,ração do conhecimenlo, de que seja repelição maís echlossênes Haus zielt auf dle Verschloseenhelt seiaer mente reglstredo sob n 32697 às fls 142 do Livro
ou menos autematíca de conhecimenlos adquiridos. Bewohner. Wo "alles zu íst" (wo SIels "Wind" ge- 3-Q avaliado em Cr$' 1000000'

.

. luerchret wird) da íet es· mil dem Mausbewohnern '

.' "
.

... .O homem tem que saber pautar OI seus de-
schlecht gUI almen. Ein bísschen "Z;uglufl" iS.1 da. 2.) - Um terreno, sltuedo neste MUDlCI�IO, SIlolejos de acordo com SUBS poeaibilídades e IIU81 li-
besonders zu empfehlen, d. h. energische, engestrengte. a Av. Mal. .�eodoro da Fonseca, com ii area de

mitaeões. Mas aB euaa Tímitaçõsa, desde que reco-
Taetigkeil, die dir den Kopf bald wieder klar 2.167 mã, edlflcldo com 811 pr6dio de alvenarll, fazendonheeidas, não serão falar de inferioridade e sim de

macht. Sei dankbar" wenn Dir bei solchen Gelegenhel frente �a Av. Mal.' Deodoro di .Fonseca, c.om 22 m,escalada para o aperteiçoamento.
ten ein Freund einmal tuechtlg "den Kopf wsescht". travessao dos fundos com 5 línhes medindo, uma

Exalamente o· que há de maravilhoso ne ho- Denn nach dieser energischen Behandlung wirst Du 21'm, oulril com 23 m e outra com 9 m, extremando
mem ii o fenômeno da eoasoíêneís. Ele se v.i'I psr- Dich sicherlich viel wohh:r,' freier und ... "luftlichter" de. um lado com terras de Leopoldo Grubba, com 95 m. e
dido como um minúsculo grAo de areia neste imen- Iínden, ' 'de outro lado com terras de Orlando Bernardino dil Silva,
so Universo. Mas, ao mesmo lempo .islumbra a Der Mensch isl Einfluesae ausgeselzl: physioge co�20m,8_mecomL!aSchneider�om9meVergili�Pipotencia desse grão de arsia, oapaz de eslender ca nische (analamische), psichogenische (Umweil) und colho com 3D,80�, d�vldamenle regIstrado no Carlóno de
da .ez mais o seu poder. soziogenische (die physische Umwelt). Der Helich�r �eglslro d� lmovels dest� Comarca, sob n. 32697,

Samenie depoiR de se conhecer, poderi o ho- hilI heule, gegenueber der Psychologie. keinen Halt IIs. 142, LIvro 3-Q, avahado em Cr$ 500.000,00.
mem conhecer o Universo, porque (l atrues dele mehr; der Luegoer, keine Maske. Seelenkunde isl Assim serão os referidos bens arremalados pormesmo que se põe a par do que dxisle. "O homem heUle eine Wissenschafl nichl fuer Akademiker; sie quem mais der e maior lanc� oferecer, em segunda praça,é a medida de Iodas all coisas" (Protágoras). Não slehr heUle auch den "ungeschulten" zur Verfuegung. pelo preço da avaliação, reduzido em 20%, podendo dilosé o mundo exlerno que peneira em n6s e sim n6s Die Lebensluege haI keine Bleibe mehr, wie sie bens serem examinados por quem inleresse tiver noque' "emos e aprendemos o que existe, por mei., UDS leider ofl infolge unserer Feigheit Bnd'Bequemlich local em que se acham situados. E, para que cheguede nossas experienoiss inlernas e exlernas. Ora, o keit lur Gewohnheit. wird. Eg?ismus isl uns ein ao conhecimenlo do publico e interessados� foi eJj:pe.conhecinien�o do homem prende' se não somenle ao Schauder; Egozentrismuss, eine' seelische, bis zur dido o presenle edital, que será afixado nlj' local deconhecimcmlo do mundo exterior, mas ao de si seelischen Erblindun'g fuehrende Kran15heit. Wir emp coslume, às parlas do Forum. e publicado no jornalmesmo, inolusive das mais profundas raízes do in- finden zwar ihren Zwang laeglich. fuehlen ihren local, ua forma da lei. Dado e passado nesla cidadeconscienle. I5chaedlichen Einfluss genau und schaemen uns des de Jaraguá do Sul, aos oilo dias do mes de. Novem-

Quanlo mais consciente e aUloconhecedor, me· Verharrens in einem Zusland, den wir mil jedem Tag bro do ano de mil novecenlos e selenta e dois. Eu,
nos deforma o homem a realidade s, porlanla, mehr als unhailbar erkennen, aber wir bringen nur Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
melhor' conhece-se a si e 80 universo. E melhor o seilen den MuI auf, uns unseren Nuchsten davon zu - '. Aleldes dos �antos Aguiar, Juiz de Direito
conhecendo e se 8onhecendo, melhor o domina fl a belehren, zu befreien.

'

ai pr6prio. Vemos, pois, que a i,noranoia limita a "Mensch, erkenne Dich selbsl", .

liberdad!l ' PRODÖHL
O alo livre só podl} parlir do alo consciente.

A Psicologia irá, com esses eSludos, inssnsi.elmen
te levando-nos a08 problemas das caUS8S. reenlran
do deslB forma, na Filosofia, de onde saiu.

O Doulor Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, ESlado de
8anla Calarina. na forma da lei, ele, ..

FAZ SABER a todOI quaRIos êsle edilal de
leilão, oom o prazo de dez (10) dias, virem ou de
le conhecimenlo tiverem e intereslar possa, que no

dia 13 de. dezembro p ,vindouro, às 10,00 horas, em
frenl. a porta principal do Edifício do Forum, se

rá efeluado o leilão do bem penhorado ao exeou·
tado BRAz MANOEL DE ALCÂNTARA, na aQão
execuliva em que é exequenle a firma M6veis Pe'
reira Lida., e abaixo descriminado: --

a) - Uma GELADEIRA ADMIRAL ELDO
RADO, modelo RA 868, 220 Volls, serie 109813,
motor n.· 184195, pOlencia de 1/8 H,P., avaliada em

Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).
A venda eOl leilão será feila a quem melhor

aferia fizsr. Em virtude do que, com fundamenlo
no 8rt. 15, e seus parágrafos, da Lei n.o 5.474, de
18/07/68, que dispõe Bobre as duplicalas, foi.expe- !'"'"----------�--------

dido o presenle edilal, que será afixado no local .- _

de coslume e publicado na imprensa local..Dado e

. pasllado nesta cidade de Jaraguá do Sul, a08 qua
lorze dias do mez de no.smbro do àno de mil no
Vecenlos e selen ta e doil.

Eu, (8) Imadea Mahlud, esorivão, o subscrevi.
(a) Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de Direito '- _

DR. fRIEDEL SCHACHT
ADVOGADO e AUDITOR

Civil, Comercial, CrIminal, Adminis·
trativo e trabalho:

.

Com diversos cursos de especializa·
ção um CURITIBA e fala o ALEMAO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circuuvizinhas.
Escritório; Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia Annida)
,

Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903
- 1.0 andar - apt.o 203
JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

\

Edital de Leilão

Leilão'Edital de
te allm�[� alt ({} tmliller ·V®t!ß§ O Douior Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

99 Direilo da Comarca de Jaraguá do Sul, E.tado de

�e 66§lill«J1'll§lIlDlU111m�O Santa Calarina, Da forma da lei, elc.
� ') FAZ SABER a Iodos quantos esla edilal, com

de cravarem o nome de o prazo de dez (10) dias, .irem ou dele notíoias ti
verem, e inleressar possa, que no dia 12 de dezelll

SigiBmundo nas cédulas bro p. 'indoaro, às 10 horas, am frente à porta
oficiais· o fizeram erra principal do Edifício do Forum, seri efeluado O

damente, escreven.do "Su leilão .do bem penhoradq ao execuladô F R IT Z

gismundo". O candidato, L A R S Tl: N. na ação execllliu que lhe move a fir
ma ELETRÔNICA e TV ROSANE, e abaixo des-.que se diz bastante pre- criminado:judicado com a mllneira

de agir dos escrutinado- a - UMA RADIOLA, marca MOTOPLAY,
oom rádio e 1116.el, marca BROADCAST, oôr mar

�ea, afirma que vai re-
ron, BValiada em Cr$ 280,00. (duzenl�s e oilen\a

correr à JUDta de apurli· oruzeiros).Cão geral do TRE e à
própria corte se for pre-

A venda em leilão será feita a quem melhor

CiBO. _
aferia fizer. Em virlude do que, com fundamento
no arl. 15 e leuI parigrafol, da Lei n.o 5474, de
18/07/68, que dispõe sobre ali duplicatas, foi expe
dido o presente edital, qUB será afixade no looal
de costume e publicado na imprensa local. Dado e

pas8ado nesla cidade de Jaraguá do Sul, a08 nove
dillS do mes de nuvembro do ano de mil novacen
los e selen ta e dois

Eu, (a) Amadeu Mahfod, esorivão, o subsorevi.
(a) Alcides doi! SantoB Aguiar, Jgiz de Direito

RECIFE. "Não descan
sarei enqullnto não con

seguir a reparação do
meu diréito de càndidato
a recuperação dos VOtOB

que estão sendo anulados

pelas juntas apuradoras
do Reoite". A declaração
é do sr. Sigismundo Luis
da Silva, candidato do
MOB e que obteve, 811'

gundo ele cenlenas de
votos de pessoa.s semi
analfabetas que em vez

compareça aos estádios

------------�--------------���---------

Agosto: os 10
«mais» do ICM

O Diário Oficial do Estado de Santa Catarina,
publicou, como o faz' mensalmente, o quadro da
posição de todos os municípios catarinenses na

arrecadaçio do Imposto fiobre Circulação de Mer
cadorias - 10M - no caso referente o mis de agos
to de 1.972 Eis a relação dos 10 Municípios de
maior arrecadação do ICM e seul respectivos va

lores, no citado mês:
1. - Joinville
2, - Blumenau
3. - Lages
4. - Florianópolis
5. - Uajaí
6. - Concórdia
7. - Jaraguá do Sul
8. - Criojú�a
9. _ Brusque
10. - Tubarão

5a. Delegacia de Serviço Militar
Jaraguá do Sul - se

Re�rVistas de la. e 2a. Categoria do
Exército! Se forem chamados por edital de
convooação geral ou individualmente, cum

pram essa obrigação para oom a Pátria,
apresentando-se entre 09 e 16 de dezembro,
nos locais indicados,

8.079.519,67
q.431.270,77
3.958 irB6,54
2.300.158,39
1.221.063,43
1.086591,82
1.077882,63
1.030 099,87
914.782,43
752.249,52

Anuncie neste semanárIO, seu

Jaraguaense"
"

Desportista,
anún<lio causará boa impressão

�--------------------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assocíaçäo Comercial eSlnldustrialllndustrias Reunidas Jaraguá S.A. em cU��:im����dàep���::;a :'o·��/�;/k�� d!��e:6.��:
de Jaraguá do u·

,

. .' comunica que se acham abertas as insorições ao

NOTA PARA A IMPRENSA CGCMF a.o 84430149/001 Concurso de Ingresso e Reingrtls� para p!,ofesso-
.

, ! Assembléia Geral Extraordinária res de Ciclo Básico I _ PF·7 e Cicio Bâsieo I de

A Associação Comercial e Industeial de Jara-l A
.

I
Educação Física PF 7, obsenfindo'8ii o disposto

guá do Sul tem a satisfação de comunicar à classe i C O N V O C A.ç O
na Lei 4256 de 23/12.68, regulamentada pilo decre-

empresarial que, a conv.it� da �n.tidade, cheg8r�0 a I São coovocados oe Seohores Aciooislas da to n." SE. 9.169/7.64(.
.

Jareguä do Sul, em VIsita oficiai.. na manha do! iNDUSTRIAS REUNIDAS IARAGUA S. A. pera Para o citado concurse, damos os esclereeimeu-

próximo dia 119 do eorrenta, 4a. feira, Os senhores reuoirem-se em Assembléia Geral Exrreordínérte, ii tos abaixo: .

.

dr. Lauro Luiz �inha�es, dr. Paulo Bauer Fll�o. realizar-se 00 dia 30 de dezembro de 1972. às nove 1 -. As in�cr,ições aerão feita� em. Formulärío
dr. Oarloa Passoni Junior, dr. ErasmQ Spogan�cz, horas, na sede social, à Rua Rudolfo Hufeouessler, oficial, na gede desta Ooordenadoría, sita ii. Raa/09
Diretores do Banco do Estado de Santa Oatarina 7õo II fim de delíberarem sobre ii segulnre, ORDEM de Março, 317 _ 2.0 andar.

S.A; Brs. João Batista Bcnaastm, Luis Carlos San· DO DIA, 2 _ Professores que requereram acesso 80

tiago • Paulo Pereira Oliseira, diretorea do Bese- .
.

R 'f'
-

d A blél G I E I Padrão PF-7 e foram deferidos não precisam se

Orsdl; SrB. Cyro Gevnerd, diretor do Besc Turismo
. �.� - eren iceeeo a ssem ela erl x re-

tnsereser.
e Nilson Caglione, diretor do Bese-Oor. crdlnérta de 2� de o�lubro de 1972

-.quente ao Au
3 _ Não serão aceitas inscrições msdiante

Em JaraguA, a comiti'a ,isitará o parque meato do CapJlal Sectel com eproverternenre de re-
procuraeão.

induitrial local e à noite, após jantar que a Asso· servas, de Cr$ 1.20_0000.00 para Cr$ 2.400000,00 e
( _ A idade mínima para a inscrição é de

císeão cfsrecerä, os ilustres visitantes farão uma consequente alleraçao dos esta�ulos. . 18 anos completos e a mãxima, de 35 anos.

smpla exposição. na sede da Associação, sobre o 2: - Outros essunros de Interesse da Socledede.
5 _ :::ndependente limite de idade 08 ocupan-

que o Grupo BESC tem a oferecer aos empeesârtos leragué do Sul, 24 de novembro de 1972 tes .do cargo ou funções públicas.
de Jaragu' do S�l.: . _ . Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidenle Doeuinentos NecessáríosNestas eondições, a AS80cla,ao formula cenvíte • l.�

• seus associados 8 ao comércio e indústria em

geral. para que compareçam à aede da Associação
a fim de ou,ir a exposição des diretores do BESC

qoe, certamente, será do mãximo interesa8 para

tOdOB, bem .como, que participem do jlótar, cujas
listas de adesão estllrão ii. disposiçio a partir de

2a. feirl na ASBocisQao e em outres locais qoe
serão di,ulgados pela Rádio Jar.cu'.

Jaraguá do Sul, 23 de Novembro de 1972
Ferdinando Píske, Secretário Exeeutivo

1 - Cheque de Pagamenlo do Tesouro do Es-

lado (Talão da macenízede]. '

2 - Cerlidão de Nascimenlo.
iS _ Dec:laração do rempo de serviço no Ma·

gislério expressa em meses, com illé uma ceea após

Pare, olhe. vamos embarcar em mais umas.
\

II vírgula.
.

- X - Como ternpo de serviço. etende-se:

Alenção. a) Període de duração do Itsláiio.
.

A 'palolll da casa convida, não percam. b) Tempo de Serviço como pf(�fe��or subs�II�IO.
Local: ôelão Cnsro Rei, um embalo joia com. c) Tempo de Serviço no MagJslerJo Munícipal

E D I T A L os "Apache.... ou pllrlicular.
.

Hoje, não esqueçam 4 - Diploma do Curso Normal devldamente

- X - reiislrado 'na Secrelarill da _Educa�ão; . _ .

- As velhas coisas também .voíram. o - Ficha de Avalillçao do ESlaglo Probetérlo.
(Ação de Usucaplao, Prove disso, é II música "FIRST OF MY" que ,6 _ 1 (uma) foto

õ

x 4.

, O Doutor Alcides dos Santoa Aguiar. Juiz de deixa uma i'arolinha 'numa tremenda fosse, Cl

C a I end á r i o
Direito da Comarca de Jaragui do Sul, Estldo de _ X _

Santa Catarins. na' forma ds lei. etc .. , Margrid. (Corupá) menlira tem perna curld.
. FAZ SABER a08 que o presente edital de Coola a verdade. o LUiZ' é, ou já era. ,

oitação, com 'o prazo de trinta (30) dias ,irem ou _ X _

dele conhecimento ti"erem II interessar possa, que Hoje, nossa querida amigll RiJa de Cássia, c:o-

por parte de ROSINHA BARATTO, brasileira, lhe mais uma pagioa de jornal no arquivo de sua vi.

,iú98, do lar, resid'ente e domiciliada à Rua Do .da. Parabens! queremos II feslioha. !, I

mingos R. da Nova, nesta cidade, foi requerida . ,'_ X _

'

uma AQÃO DE USUCAPIÃO, para adqoirir o do'" A doce pálavra, feila de bruma efêmera, igual ii
minio lio imóvel a legulr descrito: UMA 'ÁREA de um clarão, deixa anc:iosd a Marilaoe a esperar o seil

terras oom 336,00 ms2. siluado a Rua 1)omingos amor que vem de Curiliba. é hojé oé Ercil?

RodrigollB da NoYa, nesta cidade, esquina com a _ X _

Roa Clemente Baratto, fazendo:frente com 12 me· Sério como professor. pilaolra como aluno. É
tros na RIIIl Domingos R. da Nova, fundos com isso IIf GilberIo L. na vida' ludo se apreode, não

igual m,stragem em terru de Alvaro Pereira; extre' achas?
mando de um lado com 28 metros em terras de _ X _

Lino Baratto e de outro lado com igual metragem. II' Como é Osinair M aioda não dnconfiasle que
_

na Rua Clemente BarlUo. Feita a justificação pré- lern uma menina oa lua?
,ia, foi a mesma julgada procedente, por sentença _ X _
dêste Juizo, e determinada a citação dos confron _

Pois é PêclI, alguém vibrou, quaodo cooheceu
tantes oertoa e intares8ados incertos. Il, para qUI! o leu maoo, como pedes ler escoodido o Edsoo du.

chegue 80 conhecimento de todos intue8sad08. e ranle laDlO lernpo, sem deixar ele vir a IODa?
Dinguem alegus ignorllncia, mundou o MM. JUIZ

_ X _
J

expedir o presente edital, que serA afixado no lu, Muilo IIlegre, eslllva a Karin no dominro. Des.

gàr de costume, às portas do Forum, e publicado confiamos que ela eSleja caidinha pelo loirão.
Da forma da lei. Dado e passado nesta cirlade de __ X _

Jaragti'j do Sul, 1I0a cinco diaa do meB de outubro César G. aioda oão nOlasle nada?
'i:lo 8no de mil novecentos e selen ta e dois. Eu. Ela eSlá super gamada. bola prá rêde Auguslo.
(a) ADlld•• Mahlad, escrivã'o, o subscrevi. _ X _

, (a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito Abra o ôlho Miloinho (M.Z.)
•-.,;_-------.--------==. Tomamos conh�cimenlo dum papo de uma mo·

a'--------- -----.
---

,a O b
, , reoinha, que eslá super li2'adll em você. escu ra,

U II vale a peoil. •

I', Escritório Jurídico. Contábil,I.'1 Alegria é vida. C:;n�.�s losie, quem é que
, eS11Í florindo os canleiros do leu coração?
II II -_ X -

..

II Max Roberto Bornholdt II Voces viram o Ivo L., por lIí esses d!lIs?
It II Pois é já tornou a lomar chá de sumIço, segun·

ai Luiz Henrique da Silveira II do o papo da lurma, ele eS11Í para escllpllr para a

It II
América do Norle.

_ X _

II ADVOGADOS II

�. .' �
II ,lllJI»� 'lTh(ThMHNG�§ 'VAlGA§ II
II Contador· II
II II
II Registro de Firmas IPI II
II R d U
II Escritas Fiscais Imp. en a II
II Contabilidade ICM II
II Defesas Fiscais INPS II
II FGTS II

'I :� II
I, Av. �aL Deodoro, 210 II
,JI • � J.1o �-----�---------

BRASILlA, - Os de no palco manso das co;

bates em torno doa rI! xilhas, nunoa se viu sur

Bullados das eleições do to de violências politicas
dia 15 pl'08seguiram na qusndo as que ocorre

Câmara, tende ocupado ram nesta d é c a d a -"

a tribuna, pela Arena, dine por BU& vez o

OB deputados Joio Li· oposicionista Lauro Ro�

nhares (SC) Magalhães drigues.
Melo (PE) e Brasilio Caia
do (GO). e pelo MDB

Enquanto o arenista
José Camargo (SP) Lau BrasUio Caiado frisava
ro Rodrlgue,s (RS) e Li

que o Governo Medici,
san8Si MaCiel (GB), pelo apoio que o eleito'
En�uanto os deputados rado deu aos arenistas,

arenIstas re8sa!ta�am ai passou no teste .como

eSIDa.gadora vitória d�s grande governo, o· sr.
candidatos do seu parti João Linhares ponderou
do so�re os. doMD�, osr. que "a hora da's denún.
BrasílIo Calado a.flrmou cais sérias com objt'tiTo,
qu� o graode el81tor do

já passou s a t r i b una
pleito foram 8S obras do

também era outra. 8 da
gove.rno e a pe�s!la do

'ustiça eleitoral".
- X _ PreSidente MédiCI, os J

Olá pessolll, não eaqueçllm. O Reginaldo Rossi oposicionistas, recla_ma..
eslarlÍ 110 Döring; domiogo alarde, maodaodo aque- ram contra as 'press!l�s
Ie schow. 'sobre os seus correhglO

- X - nários,
E o BRADESCO eS11Í sendo baslllnte requisila MED IC I

do. Será que não há algo muilo de sério oi5so?

T.M.' I L"",._�'t�
-X

A palola do 3.0 Técnico, do Colégio São Luís,
eSlá mandando aquela lenha. Nuoca se. viu Illola gen
Ie esludar. É alé bacana obuõvar.

, -X-
E o que nos diz o Professor Beoz? ,?eu u�a

dose prll cavlllo, ao 2.0 Técnico? Assim Ja e demaIS,
lenhd p,iedöde.

, -X-
E por hoje, foi o que pude�os eC?I�lar.
A VOC2S aquele abrllço e ale aproxIma.

A curtiç·ão da semana
M.y.

Toninho. cuidlldo. .

Ela vai sllir de colêrll hoje, portanlo nade de

olhar para OUlrllS meninas, seoão alguém saca umll

diferenle.

EDJTAL

22/11172 - Aberlura das inscrições nll Coorde·

nadoria Regional de Educllção. .

30/11/72 - Encerrllmeolo das inscrições.
00/12172 - (9.00 hs.) Aplicação das provas no

Colégi� Normal "Gov. Celso Ramos:'. de )oinville.
�W/12/72 - Publicação da c1asslflceçao dos .cIlB·

didalos.
De 21 li 28/12/72 - Prazo para reCurSQ.

22/12/71 - PublicaçãQ dlls.vag��. _ .

29/12/72 - Publicação da cla!lslflcaçao fIDal.

08/01/73 - Escolha de vaga para os candidalOS

de Educação Física.
09 a 12/01/73 - 'Escolha de vaga para profes·

sores oormalislas de LeIras.

JD)e�21te em torlDl� �at§
lÚl�tumat§ eienc@e§

g

CaJlpanba de Educalil ICivlcaDiscrepando do ponto
de vista de StlUS compa·
nheiros. o emedebista Jo- O hasleamenlo dd
sé Camargo afirmou que Bandeira e' o canlo

"a realização tranquila 'do Hino Nacionaf são
do pleito do último dia obrigalórios, uma vez
15 constituiu. sem dúvi por semana, 11m Iodos

da. fato mereCedor de 08 IIslabelecimenlos

aplauRos.... de qualquer grãu de
- Desde as sangrentas ensino, públicos ou

degolas que "marHgatos" pllrlicularcs ..
e "pica pauli" cometeram "'_ _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


