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F O R III A T U R A S'
CantadoraRdos de 1912 - A brecht, Ingrit Marquardt, Maoistraodas de 1912 - O I Marlene Nunes, Marília Atendendo a convite represente o parque Ia-

.

Escola Técnica de Comér- I r i n eu H e c k, tremer J. Colégio Normal Dívíne Hafermann, Mercedes Neu- formulado pela ACIJ, es- bril jaraguaense. Á noite,cio São Luis esré forman Frenzner, José A. Caglio Provldêncla elaborou para menn, Nely Dalpiaz, Norma tiveram em nossa cidade a comitiva foi homeüado mals uma turma de ni, losé N. Müller,.Jurema o dia 12 do correme, o M. Ludvig, Norma SalGi 08 principais diretores geada com jantar quese.contedorendos, tendo co- Floriani, Lina Hanemann, programa de formatura dos ôchraurh, Norma S. Hoetr, do Grupo, Financeiro do realizou no Restaurantemo paraninfo o industrial Luiz O. Alves, Maria I. magistrandos do corrente O d e teR. Boaventura, Banco do Estado de San- Marabá, que contou come vereador Sigolf �chünke Vieira, Mllrta Boesing, ano. A Turma "Dr. Mario Odilia C. Merengoni, Os- ta Catarina. Divididos a presença de autorída-,e como padrinho, o Prof. Nelson Heller, Nivaldo Pe- de Sousa" terá como pa- waldo C. Neguerbon, Re· em grupos, realizaram des e grande número deNorberto S. Emmendoerfer. try, Raimundo T. Azelledo, raninfo Pe. Elemar Scheid, nare Müller, Rosãngela durante todo o dia 29 de empresários. A v i s i t aÉ patrono da turma o Ronaldo S. 'Reis, Tenya Patronó o Prof. Aristides Pereira e Sanlino Rilla. novembro, v i s
í

tas às dos integrantes do GruIrmão Alcidio Schmldt No M. Figueiredo, Tirso O.!Gonçalves e Madrinha dos Aos formandos, os cum principais indústrias. Ás po Financeiro do BESCdia 7 do correnre, às 18 ôrähettn, Vuórto A. Lez- Anéis Carmem Breírheupt. prlmen tos deste semanário, 18 horas reuniram· se com à Jaraguá do Sul teve àhs, terá lugar Culto Ecu- zerrs e Yvonne A. ôchmö- Às 18 hs. do dla 12 do com votos de sucesso. os Industrías no Forum melhor repercussão, demênico no Colégio São ekel. cerreute haverá Missa em . local, onde o diretor do onde emerge a seguran-Luíe, Dia 8, às 20 hs , en Ação de Greças na Igreja EI. , BESC. dr. Lauro. Luis ça de que 08 väríos se-trega de diplomas no Ci- Curso Seriado de Direito da Matriz ôäo ôebeettão e às eítes tOram Ltnhares, fez

extensaltores
do Banco do Esta-Da Jaraguá. Os contado UFSC .....; A Universidade 20 hs. entrega dos certift- .

• exposição, pondo em re- do. darão substancial su-rendes de 1972 são os Federal de Santa Cetartna cedes no Cine Ieregué. Diplomados levo a impressão deixa porte financeiro às em-s e II' u i n t e S: Ademir A. levará a efeito nos dias 7 São oa segutmes os Ior- da nos visitantes, do que presas jaraguaens8s.Noernberg, . Alcides sevig'j e 8 do corrente, o progra mand�s: Célia C. O�scho, ! Sábado passado teveoani, Anelore R. Pamplona, ma de íormerurs dos no· Dorací L. �aba, .

Edtr O. lugar no Forum local aArildo M. Borrollní, Bene· vos bacharelandos. Dentre O Dernarchl, �lfrtd� Rosa, ceremônia de diplomaçãodtcro R. de Gouvêe (ora- os formandos, destaca-se Ellem Lôchmtu, �hzàbeth dos eleitos no último diador), Dalve Maria Araldi, Juarez Mey de Souza. fi- H. Mayclíer� �.II s e t � I. 15 de novembro de 1972.Dortval Strelow, Erwíno lho do casal Dr. Luiz (Peu Franzner, Fidélia L.� Dias, A ceremônia toí presidi- O Ministro Delfim NeB. Pereira, Gutlrhar ôreí , Ia Mey) dI Sousa, atual- H�rta .

ôpluer, 19nes �. da pelo dr. Alcides dOI! to assinou portaria n."fens, Hilário Glasenepp. mente residentes na Gue- Glrerdl (oradora), lngrll Santos Aguiar, Juiz da 278, de 16/11/72, escaloIngeíore Cíelustnekt, Ira" nabara. O novo bacharel Loewe, Ir�cy M. Dunke, 17a. Zona Eleitoral. Na nando os prazos de encema Busarello, Iris Pfüt· em,d.ireito é casl!do com ls?lete S'Chl,ochet, Jos�m�ry ocasião foram diploma trega de declarações daszenreuter, João C. Marcat· Anesla Emmendoerfer e Muller, Jose C. de Oliveira, dos o sr. Prof. EugêJ;lio pessoas físicas até 2� deto, José C. Kuhn, Judete d�s�mpenha destil,cadas Legn_or �e.ssate, �elY M. Strebe, c o m o Prefeito m.rço, para 8S qUI! tlveM. Scaburi, Lia O. WalZ· allvldad,:s na Capllal
.

do

I Barbi, Llglé!l

.M. Elchlß���, M'Unicipal de Jaraguá do rem imposto a pligar ouko, Luiz C. Neves, Már- Estlldo,. Junlo dll Pr�fellu- Lorena Hornburg, L.ucl�. Sul, o sr. João Lúcio da direito à restituição oucia A. Koerner, Mário Rü �G Mun!clpat ,É mais um Dec��!" Lu,cy M. Ca�hom, Costa como Vice-Prefei.' até.21 de abril, para as queckert. Miguel Uber.- NUce Jilraguil;ense li .graduar.se lel{r�d� Harmel!
_

MiI�la �. to' e' �s 1. vereadorés" __
"

o

_M. Eberhardt. Paulo S. em curso superior. PaDlDl, Marg1t R'aboch, Câmara Municipal, deles • •Oarcia, Ronaldo Klilzke,
participando 6 vereado- SerVI·ço "MIlItar"Rosarita Oeffert, Thomaz

I
-

Wroblewski, Valdir Tome-

p O I "d p' L"
res pela ARENA II 5 pe-

lin, Werner Meier, Ademir OVO eSeDIO VI B é ovo Impo �Oe �.

D��.i:�I:if.�:!�,ni:�j para as mulheresSalai, Alvin Rau, Antonio
Vieira, Arnaldo Bylaardt, rápido ImprovI80 usou

ChirIes Harnack, Dav!no Ajude a limpesa da cidade da palavra, para referir- Foi encaminhado ao Pelo Projeto apresen·Chiodini, Edison J. Zanon, se ao pleito e aos elei· Presidente da República, tado, a jov.em brasileiraO e r a IdoS c h r o e d e r, utilizando os coletores de lixo tos para �cuparem �ar- no Palácio das Laranjfii de 18 anos, mesmo caHeinz Bartei, Id'l! R. Hill· �os exectlv�s e legl81a ras, um projeto que tor- sada, terá qUI! prestar ouvos. na obrigatório a todas as serviço obrigatório. A
----------, mulheres brasileiras, na moça que for arrimo de

idade de '18 anos, a pres 'familia, qU6 tiver alguma
tar um serviço obrigató

1
deficiência física, vai ter

rio, 'equivalente ao mili a isenção que tem o jo-'
tar, pelo periodo de um vem no serviço militar.
ano.

DOS JOR'NAIS
Todos os brasileiros, tenhem ou

não prestado o serviço militar, com

exceção dos incapazes, poderão ser

convocados, de acordo com a Cons
liluição e <I Lei do Serviço MilitGr,
para evitar perturbação da ordem e

para manutenção em caso de cala
midade pública ou de mobilizdção,
ou einda para o exercício de apre
sent:lção da reserva.

-:-

Uma subsidiária da FIAT, da ltn·
lia, está interessada em se instelar
em Blumenllu. com uma fábrica de
motociclelas e vespas.

A Cia. de. Urbanização vai entre
gar ao Executivo possivelmente an
tes do fim do ano, o projeto da no·
va Rodoviária de Blumenau.

-.-

Alilltentação é tema de debate em

todo o "Eslado' de Santa Calarina.
Err. Florianópolis, um casal com 2

. filhos, para se alimentar bem, preci
sa de Cr$ 855,36" mensalmenle, isso
de comprarem verduras e frutas, in
dispensáveis para uma boa alimen
tação.

-:-

Será realizada na Capital do Es
tado uma Campanha de Multivaci·
nação, para imunizar ii população
infantil contra uma série de molés
tias ..

-:-

O asfalta_mento da estrada, Antônio
Heil, ligando Brusque à BR·lOl, con
linu. sendo executado mas "en:: ritmo
muito moroso". (Esta estradll é uma
das prinCipais reivindicações brus
quences para melhor escoaménlo de
sua produção industrial).

L_ � ---------

Um professor primário, DO Rio,
trocou o magistério por uma cadeira
de p.ngraxate. Justificação: como pro
fessor ganha Ião pouco que não tem
'condiçõs de sobrevivência. quanto
mai5 para cursar, como cursando
vem, o Mackenzie.

O 3.. Distrito Sanitário de .Blu·
menau inicia eSle m�s um comllndo
sGnitário para levanlar toda fi situa
ção dos hotéis, bares, churrlll!carias
e restaurantes' exislentes ao longo
da BR 470.

-:-:� -

Os aviões norte americanos bom
bardearam �or engano (mais uma vez)
um povoado sul-vietnamita. Dessa
vez malaram (por engano) 19 civis
sul vietnamitas.

-:-

Vai-se decidir em Bluménau a
manutensão oficial ou não, do ca
samel!lo ecumênico (católicos·pro
testantes). Alegam·se fatores de
"tradição-e-famiba" contra esse ca·
samento.

Vários prefeilos ellitos (Arena)
Ja delinearam seu Projeto de Ação:
aumento dos barnabés municipais,
educação, esporte e cultura.

-:-

"São Bento quer Dona francisca",
editorial deste semllnário (último nú
mero) vem tendo. mais ampla re

percussão não só em toda a Macro·
Região-Norte, mas também no PG
lácio Rosldo do Oovêrno e na As-
sembléia Legislativà. c

BESC em Jaraguá do Sul

Física em 73 é mais cedo
estiverem isentas do pa
gamento do imposto por
apresentarem renda li
quida inferior a Cr$
7.600,00. Diante da Porta
ria, devem OI interessa
dos, desde logo, preca
ver-se, afim de evitar
atropelos de última hora.

Estágio
Probatório
para 1973

Engenheiro Agronomo Paulista
visitará Massaranduba

o Prof Moacir O. Tho
mazi, Coordenador Regio'
nal de -Educação, em Join·
ville, está fazendo circular
Edital, pira a realização
do Estágio Probalório no A convite da ACARESC proferirá palestras téo·
ano letivo de 1973, para e com o objetivo de ob !Iicas sobre a cultura do

, professores normalistas, servar a lavoúra arrozei· arr6Z.
PF-7 e Professores Nor- ra do Litoral Norte de
malistas de Educação Ff Santa Catarina, estará
si ca. O calendário para o �m M�ssaranduba, o en

mencionado estágio é o ,genhtlJro agronomo Ge- Enlaceseguinte: Dia 7. abertura raldo Guimarães, técni
das I·ns·crl·ço-ea. dl'a 1'" en co do Servi"o do Vale do

T..
... .

cerramenlo d;; inscr�çõe; Paraiba (SP) e c�ere do elxelra • Rublßldia 16, publicação da clas· Campo de PesqUisa d.e!sificaçiio dos candidatos PindaDlonhangaba. Realiza-se nesta data,
na séde da Coordenadoria Dr. Guhnarães é o téc· em Curitiba, o enlace·
e de 3 a 5 de janeiro de nico pioneiro na· intro· matrimonial de dois ex-
1973, escolha de vagas no duçio da prática de trans· ponenciais membros dai
Colégio Normal Gov. CeI plante m.ecanizado na sociedades curitibana e
so Ramos, às 9,00 hs. cultura do arroz irriga jaraguaense. Na Igreja

do, tendo realizado curo N. S. do Perpétuo Socor
80 de especialização no ro, receberio ·logo mais

Marl'a Stulzer" 83 anos Japão. Durante a sua' vi· às 16,30 hs., receberão o
• sita s M'a8saranduba, que sacramllnto do matrimô

No dia 25 de novemlno Berá acompanhada pelos nio, a jovem Marilze, fiúltimo a Sra. Maria Slulzer supervisores regionais lha prendada da Sra. Nil
complelou o seu 83.0 ano da ACARESO das diver za Nacimento Teixeira e
de existencia. O aconteci sas regiões oriziculas do o sr. Wilmar, filho do sr.
mento foi assinlllado com Estado, o Dr. Guimarães Con.tantino (Maria H.)
uma festinha que se' reali. observará o andamento Rubini, em presença de
zou na casa de seu filho do trabalho de transplan· familiares e convidadoa.
Cláudio Stulzer. Esteve te. de arroz, que ora .se Após a ceremônia r.eli
presente, também, sua filha executa no municipio. giosa 08 convidados se
Eleonor Slulzer Orosscopf, Após a. visita as pro rão recepcionados na
residente em Canoinhas, priedadel! rurais o téc Séde Campestre do Unl
além de netos e bisnetos. nico paulista, vÍlljará.pa lo Juv.entus. Aos nuben-.

"Correio do Povo", apre- ra Florianópolis. onde, tes e respectivos pais,senta cumprimentos à na no Centro de Treinamen· os cumprimentos dellta
taliciaote. to da ACARESC, CETRE, folha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DECRETO N.o 253
HANS GERHARD MAYER, Prefelto Municipal de jara

guá do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso de suas atri

buições e na conformidade do art. 161 da Lei nQ 159, de 22

d. dezembro de 1966, DECRETA:

Art. 1.·) - Ficam fixados os aeguintes velores para

efelto de cobrança do lmpôsto sObre a Propriedade Predial

Urbana, de acordo com a tabela anexa, sendo que as cons-
---------------------

truções de madeira e ai destlnadal para fins Industriais te

rão desconto de 50% (cinquenta por cento) e as destludas

para olaria terão desconto d. 80% (oitenta por cento)..

Art. %••) - Este decreto entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sui, 24 de novembro de 1972
Hans Gerhard Mayer, Prefeito .Municipal

Pelo presenle são convidados os membros da

Comissão Direlora do Beira Rio CIu.be de Campo
para comparecerem na séde provis6riÍl do Clube, à

PraQa Ângelo Piazerll n.· 33 2.° andar, no dia 07

de. dezembro de 1972, às 20,00 horas, a fim de deli

berarem sõbre o seguinte:

'b==o=p=re=s=e=n=te=de=c=r=et="o"==fo=i=re=gts=tr=ad='o=e=p=U�b'=li=c=a=d-o==n=e=s=t-e 1) Face à colocaQão dos 250 (duzentos e cin

Departamento de Expediente, Educação e Assistência Social, quenta) tílulos de propriedade, à razão de Cr$

aos %4 dias do mes de novembro de 1972. 2.001),00, cada um, cuja venda jã SB enconlra encer-

João Mathl8s Verbinenn, Diretor rada, decidir sobre o lanQamento de mais 100 (cem)
'Ílulos de propriedade; ,

2) aumenlo do 9Blor do tílulo de propriedade;

3) allersção dos estalulos;

4) assunlol diversoB·
Jarsgllil. do Sul, 29 de novembro de 1972

- Max Roberio Bornholdt, Pcesidente

HANS GERHARD MAYER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri

buições e na conformidaele do disposto no art. 152 da Lei

n.· 169, de 22 de dezembro de 1966 o decreto n.o 252, de 24

de novembro de 1972, DECRETA:
'

Art. 1.°) - Para efeito da fixação do valor venal das

propriedades territoriais urbanas, ficam assim classificadas

as ruas da cidade, incluldas as localidades de Nereu Ramos

e Barra do Rio Cêrro:
me Korol até seu final, 38, 39, 40, 41, 42, 4l1, 44, 45, 47, 48, 59,

Ruas de 1.· Classe. :�éd:eEa���f,e%, d:4,nã���:.t�lI�e� ,fI��19:'19�,�6dO9��I��:nW:'
Ruas: 1 até o Hnal do calçamento, Z até final do cal- 103, 104, 106, J08, 109, 112, '123, 125, 126, 127, 128, 129, 130,131,

çamento, 1\ e 4 até final do calçamento, 6 até final do calça- 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, IM, 158, 159, 161,J.62 da esqui-

mento, 18 até final do calçamento, 20,26, 27, 28, 29, 30; 31 e na da rua 156 eté seu final, 184, 165,166, 171,172 e 176.
-

61 até final do calçamento, 83 e 135. Localidade de Barra do Rio Cirro

Ruas de 2." Claaae
.

Rua de 4.• claBle: 4 fim propriedade de Helga UllrirJl

Ruas: 1 fim do calçamento até seu final, 2 fim do. cal- até seu final.

çamento até seu final, 4 fim do calçamento até a proprie!!a- Ruas de li." classe: 4 fim da propriedade de AHomso

de da Ind. Cat. de Artefatos de Madeira, 6 fim do calçamen_,. Franzoer até a propriedade de Helga Ullr1ch, 3, 2, 1 e 5.

to ate seu lInal, 12 até propriedade de Erwino Brandenburg, Rua de 6.· classe: TUa das Moscas.

14 até a casa comercial Vegini, 16, 18 fim do calçamento até Localidade de Nereu Ramos
seu final, 19, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 84, 49, ftO, 51, 52, 62, 64, 67, R d 4" 1
68, 69, 70, 71, 72, 73, 83, 167, 163 e 168, Rua : ii'

c �sse: ,15 II 20 2%

Ruas de 3,0 Classe L�:esam�nio K:�:�';!D'_' 5.· �las�8
Ruas: 7 até propriedade de João Holler, 8 até proprle- Loteamento Jardim Panorama - 5.a classe

dada da Firma Marcatto, 1 Z fim da propriedade de Erwino Loteamento Maba - 5." classe

BrandenbUl'g até seu final, 13 e 14 fim da propriedade da Loteamento PUl1 - 3." cla8le

Casa Comercial Vegtnl até final, 15, 17, 22, 37 até proprieda- Loteamento N. S. Aparecida _ 6." classe.

de do Sr. Gußherme Korol, 53, 54, 55, 56, 60 até passagem de Loteamento Weege - li." classe.

nfvel, 76, 77, 78, 81, 82, 94, 107, 134, 136, 140, 141, l52, 153, 156, Art 2.°) _ Esta decreto entrará em vigor na data de

16Z até a esquina com a rua 156, 176. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Raaa de 4.- Classe
Jaraguá do Sul, 24 de novembro -de 1972

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
Ruas: 4 fim da propriedade da IDd. Cat. de Artefatos O presente decreto foi registrado e publicado neste

de Madeira até seu final, 7 fim da propriedade de João Hol- Departamento de Expediente, Educação e Assl,tencia Sooial,

ler até seu final, 8 fim da' propriedade da Firma Mafcatto aOI Z4 dias do mel de novembro de 197!.

____________.... até seu final, 9, 10,35, 36,37 fim da propriedade de (luilher- Joto Mathtas Ve:rblnenn, VerbInenD
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SOCIAIS

Registro CivilAniversários
Fazem anos hoje Aurea MülleD Grubba, Oficial

do Registro Civil do I. Dis
trito da uomarcs de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bralil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se

- A sre. [nês N. ôpézíe,
esposa do sr, José ôpézla;

I
_ a SUl. Nella Maria

Copi Mendes;
- o sr, Adolfo' Laffin;
- o sr. Vil6rio Bortolíní:
- a sra. Helena Thieme,

el1,1 Corupá;, Edital n, 7.958 de 22/11/72
- o sr. Jose Scheuer;. . F

Desli! cidade.
.

I
LUIz Ma�C1mo ortu�ato e

t Oezarina de Ramos

Fazem anos amanhã Ele, brasileiro, solteiro,
- o jovem Francisco lavrador, .natural de A

Glowerzkt, em Garibaldi. raquarl, neste Estodo, do
miciliado e rf!sidente em

Dia 04 Vila Lenzi, neste distrito,
- o sr. Àntonio Ioão filho de Maximo Fortu-

Iladlke Braga; nato e de Maria das Ne-
- a jovem Weltrades ves.

Hamann; Ela. brasileira, solteira,
- o menino Agoslinho do lar, natural de Barra,

Ienkosky, filho do sr. Ru- Velha, neste Estado, do-

fino Ji!nkosky. miciliada e residente em

Dia 05
Vila Lenzi, neste distrito.
filha de José Amancio

- a srla. Dulce Rau, de Ramos e de Maria

Desla cidade; Leonydia de Borba.
- o sr. Candido Toma-

sélli;
Edital n. 7.959 de 28/1t 72

- o ar. Walmor )obé João Mello Moura e
..

Garcia; Cecilia Carlini

- a jovem Bdir Duarle; Ele, brasileiro, solteirtl,
- a ara. Cecilia Rowe, operario, natural de Vila

em Pirabeiraba; da Gloria, neste Estado.
- a sra. Gerlrudes, es· domiciliado e residente

posa do sr. Alfredo OSle- na Rua Ricardo Hass,
reich, em Barra do Rio nesta cidade, filho de

Cerro. Antonio Moura e de Al-

Dia 06
zemira Correa de Mello
Moura.

_ o jovem Paulo Ro- Ela, brasileira, solteira,
berlo Pedri, Desla cidade; industriaria, natural' de
-. o sr. José Ribeiro,. Corupá, neste Estado, do-

em Ilha da Figueira; miciliada e resident" em

- o sr. João Weiler, em Vila Lenzi, neste distrito,
Jaraguazinho. filha de Bonifacio Car

Dia 07
lini e de Clara Carlini.

- o sr. Francisco A.

Voigl, nesla cidade;
- a sra. Rosa. esposa

do sr. Henrique Borlolini;
- o sr. José Jacobi, em

Ilapocuzinho;
- a sra. Blza, esposa

do sr. Waldemiro Loewen_

Dia 08
_ o sr ..Waldir Walzko,

DeSla cidade;
_ a lira. Maria, esposa

do sr. Borlo[o Scarpin, em
Corupá;
_ o sr. Kurl Hoffmann,

em Rio da Luz;
o sr. Udo Bauer,

nesla cidade.

E para que chegue ao 00-

nhecimento de todos mandei

passar o preaente edital que
será publicado pela Imprensa
e em cartório ollde será

afixado durante 15 dlaB. Se

algaém souber de algum im

pedimento acuse·o para os

fins legaIS.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Campanha de Edmiia
Clylca

O haSleamenlO dd
Bandeira e o canlo

do Hino Nacional são

obrigalórios, uma vez

por semana, em Iodos
os eSlabelecimenlos
de qualquer grãu de
ensino, públiCOS ou

parlicularCl•.Atenção!
Negócio de Ocasião.

Vende-se um Bar e

Quintanda c/sólida e nu

merosa freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria nt'l Balneário
de Barra Velha.
Vende·se por motivos

de doença.
Informações n/redação.

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Estado .e Santi Catarina

Prefeitura Municipal da
]orouuí dI �ul

DECRETO N,o 252

Hans Gerherd Mayer, Prefeilo Municipal de ja
ragu!Í do Sul. Eeredo de Santa Cererlne, no U80 de

suas atribuições e na conformidade do art, 162 da

Lei n .• 169, de 22 de dezembro de 1966, Decreta:
Art. 1.) - Ficam Ilxedos os segutntes - valores

p.ra efeito da cobrança do Imposto sobre aProprie
dade Territortel Urbana:

Ruas de l.a classe

Até 600 m2 Cr$ 14,40
Demais de 600 a 1.000 m2 Cr$ 8,64
Demais de 1.000 a 1.600 m2 Cr$ 6,04
Demais de 1.600 m2 Cr$ 0,72

Ruas de 2.· classe
Alé 600 m� e-s 8.64

Demais de 500 a 1 000 .mâ Cr$ 4,112
Demais de 1.000 II 1.600 m2 Cr$ 1,44
Demais de t.500 m2 Cr$ 0,42

Ruas de 3· classe
Alé 600 m2 e-s 6,76
Demais de 500 a 1.000 m� Cr$ 2,16
Demais de 1.000 ii 1.500 m2 Cr$ 1,15

Dempis ee 1 500 m2 Cr$ 0,29
Ruas de 4.· classe

Alé 600 m2 e-s 2,88
Demels de 600 8 1000 m2 Cr$ 1.!5
Demeis de 1.000 II 1.600 m2 Cr$ 0.58

Demais de 1.500 m2 Cr$ .0,14

Ruas de 5." classe

Informativo Acaresc

§emalOlat �e §at1lÚ�e
em Jatfalgunál �� §uni

500 m2
1.000 m�
1.600 m2

e-s 1,44
e-s 0,58
e-s 0,29
e-s 0,07

Teve' inicio dia :!.7/1l/72 em Jaraguá do Sul,
a Semana da Saúde, que .esta desenvolvendo o

seguinte programa:
Nas escolas do interior e da sede, os pro

fessores estão levando 8 efeito o plano elaborado

em reuniões, que consta de gincanas, palestras,
concursos de redações a cartazes, campanhas da

lata do. lixo, privada com fossa, fossa para o lixo,
bem como. outras atividades alusivas a Semana

da Saúde.
Médicos. e laboratoríata se empenham, cola

borando em prol da saúde, efetuando exames da

feses e consultas médicas em escolares do interior

jaraguaense.
Na sede, estão sendo proferidas uma série

de palestras, pronunciamentos e depoímentos de

pessoas como: Prefeito Municipal, Juiz de Direito,
Médicos, Dentistas, Pastor, Padre, Professores. ,

A Prefeitura Municipal está colaborando com

a impressão de boletins alusivos a Saúde, que serão

distribuídos na sede e no interior. A Rádio Jara

,guá colabora, divulgando frequentemente netas e

depoimentos, alertando a população sobre a pre

venção da Saúde.
Esta é uma promoção da Oomíasão Munici·

pal de Saúde de Jaraguá do Sul.
Márcia Lehmkuhl
Extensionista Doméstica Rural

Acaresc

Setembro e. os 10 mais do leM
O Diário Oficial do Esredo de ôante Catertne,

edição de 1.· de novembro, publicou, como o faz

mensalmente, o quadro da ·posição de Iodos, os mu

nfcipios cererlneases na Arrecadação do Imposto sô

bre Circulação de Mercadorias - ICM - no
'

caso,

relente ao mês de setembro de 1972. Bis a relação
dos 10 municfpios de maior arrecação do ICM e seus

respeclivos valores, no cilado mês:

1. Joinville
2. Blumenau
11. Lages
4. Florianópolis'
5. Jaraguá do Sul

6. Ililjaí
7. Conc6rdia
8. Criciuma
9. Chapecó
10 Brusque

81124.788,40
ã.659 8711,09
4.198.066,99
2.1151.1170,114
1.1711789,20
1.167 Ob5,22
1.0661157,07
1.057.201,64,
1.051.288,65
1.044.086,65

Beira Rio Clube de Campo
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Alé
Demals de 500 ii

Demais de 1.000 a

Demais de 1.600 m2

Ruas de 6.· classe

Alé 500 m2

Demele de 500 II 1.000 m2

Demais de 1.000 a 1.500 m2

Demais de 1.600 m2

e-s 0,72
e-s 0,29
e-s O,I.t>
e-s 0,05

Art. 2.) - Bsle decrelo enlrará em vigor na

dala de sua publicação, 'revogadas as disposições em

contrário.
Jaraguá do Sul. 24 de novembro de 1972

Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal

Ano de Construção Valor por mZ para construções
em alvenaria

Cri 4Z,OO
Cr$ 78,00
Cri 90,00
Cr' 114,00

Até 19%0
. De 19%1, a 1950
De 1951 a 1960
De 1961 a 1972

DECRETO N.o 254

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Douto!' Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado' ds O Doutor Alcides doa Sentos Aguiar, Juiz' da
Santa Catarina, na forma da lei, etc... Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de

FAZ SABER a todos quantos êilte edital de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou de- FAZ SABER a todos 08 que o presente adi

le conhecimento tiverem e intereslllr pOSSS, que no tal de leilão, 110m o prazo de du (lO) dias, virem
dia 13 de dezembro p. vindouro, às 10,00 horas, em ou dele oonhecimento tiverem e íntereasae possa,
frente a porta principal do Edifíoio do Forum, ae- que serão arrematados por quem maie der _e maior

rá efetuado o leilão do bem penhorado ao execu lance ofereoer, em frente as portas do Edificio do
tado BRAz MANOEL DE A1LCÂNTARA, na ação Forum, no dia 18 de dezembro p. vindouro, às

exeoutiva em que é exequente a firma Móveis Pe· 10,00 horas, os bens penhorados a ANTÔNIO
reira Ltda., li! abaixo descrtmínsdo. CARLOS DA SILVA, na ação Bxecutiva proposta

a) - Uma GELADEIRA ADMIRAL ELDO por EMILIO DAHLKE, abaixo dascéiminadoa:
RADO, modelo RA 868, 220 Volts, seria '109813. 1 - UM TELEVISOR, marca ADMIRAL, de
moror n." 184195, potencia de 1/8 H.P., avaliada em 19 polegadas. ,

Ce$ 600.00 (seisoentos cruselros). 2 - UM TELEVISOR, marca EMPIRE, de

A venda em leilão será feita a quem melhor lI3 polegadAs..
.

oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento 3 - UMA MÁQUINA de costura, maroa VI
no art. 15, e seus parágrafos, da Lei n." '5.474, de GOR�LLI�ROBOT, equipado com motor Arno,
18/07/68, . que dispõe sobre as duplicatas, fOi expe- n." 268.114
dido O presente edital, que será afixado no local 4 - UMA R A D I O L A, marca PHILLIPS-
de costume e publicado na imprensa local. Dado e STERREO, oom móvel.

passado nesta cidade de Jaraguã do Sul, 808 qU8 5 - UM FOGÃO a gih, maroa CONTINEN:
torze dias do mez ele novembro do ano de mil no- TAL. .

-

vecllntos e setenta e dois. 6 - UMA BICICLETA, marca MONARETA-
Eu, (a) Imedea Mahlud, esorivão, o subscrevi. MONARK, cor vArde.

.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito 7 � UMA BICICLETA marca MONARETA-
MONARK, cor azul.

"

8 - UMA MÁQUINA de lavar roupa, marca
NINA.

Assim serão, os referidos bens arrematados
por quem mais der e maior lance oferecer. E, pa
ra que chegue ao oonhecimento de quem ínteressar
pOSS8, foi expedido o presente edital que sará afi
xado no local de costume e publicado na ímprsn
IH local. Dado e panado nesta cidade de Jaraguá
do Sill, aos vinte sete dias do mês de novembro
de mil novecentos e satsuta e dois. Eu, (as) Amade.
Mlblud, escrivão, o subsorevi.

(a) Aloides dos Santos Agniar, JlJiz de Direito

Edital de Praça Edital de Leilão
O Doutor Âlcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de

Dlreito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Saola Calarinf' na forma da leí, ele.

FAZ SABER ii todos os que o presente edltel
de praça, com o prezo de vlnte (20) dies virem ou

dele conhecimento tiverem e tnrereesar pOSSIl, que
hão de ser erremetados por quem mais der e .maior
lance oferecer, em frente às porras do Edificio do
Forum. ecíma do preço da avaliação. reduzido em 20%,
DII dia II de Dezembro prólimu vindouro, às 15 horas, em bens
penhorados à firma CONSTRUTORA HEIOIRA LIDa. (Massa
Falfda), nas ações execunves fiscais n." 5.794 e 5789,
em que é exequente II FAZENDA NACIONAL e

Estadual, a seguir descriminados: -

1.0) - Um terreno, não edificado, sito neste
Municipio, à rua Francisco Fischer, com e área dé
2.1 ãõ m2, fazendo frente na rua Francisco Fischer
com 30 m, traveesão dos fundos côm 3 linhas, me

dindo uma 21 m, outra 23 m e outra 9 m, extremando
de um lado com terras de Renalo Kaiser e Vergilio
Picolli, com 77,20 m e de outro lado com temls de
João Wiest Junior e Julio Plazere COm 54 m, devida
mente registràdo sob n. 32.697, às fls. 142 do Livro
3-Q, avaliado em Cr$ 15.000,00;

2.) - Um terreno, situado neste Municipio, slto
à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, com a área de
2.167 m2, edillcado com 11m predlo de alvenaria, fazendo
frente na Av. Mal. O'eodoro da FonseclI, com 22 m,
neveseão dos fundos com 3 linhas medindo, uma

21 m, outra com 23 m e outra com 9 m, extremando
de um lado com terras de Leopoldo Grubba, com 93 m .e
de outro lado com terras de Orlando Bernardino da ôílve.

'

(Ação de Usucapião
coin25m,8me com lili Schneider com 9 m e Vergilio Pi. O Doutor Alcides dos Santos Aguiar. Juiz de
colli com 36,80 m, devidamente registrado no Cartório de Direito da Comaroa de Jaraguâ do Sul, Estado de
Registro de Imóveis deste Comarca, sob n. 32697, Santa Catarina, na forma da Is], etc .. ,

•

fls. 142, Livro 3-Q, avaliado em Cr$ 300.000,00. FAZ SA.BER 80& que o presente edital de
Assim serão os referidos bens arrematados por citação, com o prazo de trluta (30) dias virsm ou

quem mais der e maior lance oferecer, em $egunda praça, dele conhecimento ti.,erem e interessar possa, que
pelo preço da avaliação, reduzido em 20%. podendo ditos por parts de ROSINHA BARA.TTO, brasileira,
bens serem examinados por quem Interesse tiver no ,iúu, do lar, residente II domiciliada à Rua Do

. local emque se acham siluados. e, para que chegue mingos R. da Nova, nest! CiDade, foi requerida
ao conhecimento de> publiCO e interessados, foi expe umll AQÃO DE USUCAPIAO, para adquirir o do·
dido o presente edit!!I, que .será afixado no local de minio 1i'O imóvel a seguir descrito: UMA ÁREA de
costume, .às porias do Forum e publicado no jornal terras com 336,00 ms2., situado a Rua 1)omingos
local, na forma da lei. Dado. e passado nesta cid'ade Rodrigues da .Nova, nesta cidade, esquina com a

de Jaragu1Í do Sul, aos oito dias do mes de Novem Rua Clemente Baratto, fazendo frentà co� 12 me·

bro do ano de mil novecentos e selentil-e dois. Eu, tros na Rua Domingos R. da Nova, fundos com

Adolpho Mahfucj, Escrivão, o subscrevi. igual metragem em tsrras da Alva'ro Pereira; extre'
Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de -Direilo mando 'de um lado com 28 'me-tros em terras de

Lino Baratto e de outro laão com igaal metragem,
na Rua Clemlmte Baratto. Feita a justificeção pré
via, foi a mesma julgada procedente, por sentença
döste Juizo, e determinada a citação dos confron
tantés certos e interessados inoertos. )!l, para que
chegue ao conhecimento de todos interessados e

ninguem alegue ignorancia, mandou o MM. Juiz
expedir o presente edital, que serã afixado no lu·
gar de costume, às portas do Fôrum, e publicado
na forma da lei. Dado.e passado nestá cidade de
Jaragui do Sul, aos cinco dias dO,mes de outiJbr
do ano de mil novecentos e seténta e dois. Eu,
(a) Amadeu Mahlud, escrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

EDITAL

Edital de Leilão
O Douior Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaragua do Sul, Es�ado de
Santa Catarina, na forlDa da lei,. etc.

\ FAZ SABER a todos quantos eBte edital, com

o prazo de dez (lO) dias, .,irem ou dele nOlíçias ti
verem, e ioteressar possa, que no dia 12 de dezem�
bro 'po vindouro, às 10 horas, em frente à porta
principal do Edifício do Forum, será efetuado o

leilão do bem penhorado ao executAdo F R IT Z
L A R S Tl: N, na ação eXtcllliva que lhe move a fir
ma ELETRÔNICA e TV ROSANE, e abaixo

deS-I
..

crimi:;d:: UMA RADIOLA, marca MOTOPLAY, Edital de Citação
com rádio. e móvel, m.arc80BROADCAST, côr.mar� O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Di

����ei�v8hada em Cr$ 28 ,00. (duzentos e oitenta reito da Comarca de Guaramirlm, Estado de San-
.

os).
._.

ta Catarina, na forma da lei etc ...
A �9nda em !ellao será feita a qu�m melhor F A Z S A B E R a todoe quàntos o presente

oferta fizer. Em vlrtU?e do que, c0!D fU.}ldamento edital com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle
no art. 15 � I�us_paragrafos, da �el n. 5�74, de conhecimento tiverem ou interel!lsar possß, que
1�/07/68, que dlSpOb. sobre as duph�atas, fOI expe- por parte de EDUARDO WEIGSDlNG, brasileiro,
dldo o presente e�ltal, que. será aftxado' no local casado, lavrador, residente e domiciliado rio lugar
de costume e p�bhoado na Imprensa local. Dado e Ponta Gomprida, MuniCípio de Guaramirim nesta
p�ssado nesta Cidade de Jaraguá do Su!, aos nove Comar�a, através de seu procurador Dr. Helio AI
dIas do mes de n�vemhro do ano de mil nov�cen ves, foi requerida uma ação de Usucapião de um
tos e setenta e dOIS

. _ '.
imóvel localizado em Ponta Comprida, Município

Eu, (a) Amadeu Mahlod, �scrlvao, o subsr.revl. de Guaramitim com a área de 40.000 m2 com as

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito seguintes confroatações: Frente, com aot. leito'
rio Ponta Comprida c/115 m. Fundos, com, Serafim
Devigile com 115 m, de um lado com Valeriaoo
Devigille e requerente com 430 m, e de outro la
do com Gustavo Weig.'sding e V. Devigilli com

302 m. Feita a Justificação Prévia da posse foi
julgada' PROCE(ijENTE por sentença. E Para que
chegue ao conhecimento de todos e não possa no

futuro ser alegada ignorância, mandou expedir o

presente edital, que será afixado no lugar de cos

tume e publicado na forma da lei. Dado e passa·
do. nesta Comarca lIe Guaramirim, no Cartório do
Cível e Anexos, aos vinte' e tres de agosto de
mil novecentos e setenta EI dois. Eu, (I) RaII failin
Escrivão; o datilografei e subscrevi.

(as) Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito

NELCIO BORCK
ELETRECISTA .&UTONOMO

, Instalações em Geral
AI Gelúlio 'argas, 685 (Junlo a Loja de Allomóweis CosIa)
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Industrias_Reunidas Jaraguá S.A.
CGCM!" n.o 84430 149/001

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionislas da
iNDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUA S. A, para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, II

realizar-se no dia 30 de dezembro de 1972, às nove

hordS, na sede socidl, à Rua Rudolfo Hufenuessler,
755 a fim de delibllrarem sobre a seguinte, ORDEM
DO DIA: ..

1.0 - Reralificação da Assembléia Geral Extra�
ordinária de 21 de ·outubro de 1972, quanlo ao Au
mento do Capital Social com !!proveitamento de re�

servas, de Cr$ 1.200.000,00 para Cr$ 2.400000,00 e

consequente alleração dos estatutos.
.

2. o _ Outros assuntos de interesse dd Sociedade.

Jaraguá do Sul, 24 de novembro ,de, 1972
.

Dielrich H. W. Hufenullssler, Diretor Presidenle
•

Edital de Leilão

EDITAL
(Ação de Usucapião)

O Doutor Alcides dos Santoll Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

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

dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por parte de IDA KARSTEN, brasileira, solteira,
maior, doméstica, e residente e domiciliada à rua

Prefeito José Bauer, n/Cidade, atraves seu bastante
procurador, advogado dr. Reinoldo Muràra, foi re� ,

querida uma ação de USUCAPIÄO, parà adquirir
o doinínio do imóvAI a seguir descrito:-" Uma
área de terras de 1.336.50 metros quadrados, situada
à Rua Prefeito José Bauer (Três Rios do Sul), nes�
te município, fazendo frente com 29.50 ms. na rua

Prel. José Bauer, fundos .com o. Cemitério .local,
com 27,00 ms., de um lado com 52.00 ms. com uma

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

terras de WaUried Sasse e Walmida Karsten:'

Efetuada a 'justificação prév·ia, foi a mesma

julgada procedente por sentença dêste Juizo, datada
de 28 de julho p. findo. E. para que chegue 80

conhecimento de todos interessados e nióguem
alegue igno�ância, foi expedido o presente edital,
que será afixado no local de costume, sede deste
Juizo, às portas do Forum, e publicado -na .forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
rio Sul, aos dezessete dias do mês de Ilgôsto do
ano dI? mil novecentos e setenta e dois. Eu, (as.) .

lliladeu Muhlad, escrivão, o subscrevi. '

(a) Alcides dos Santos Aguiar
Juiz de Direito

ESPORTES
Deu Baependi no clásico da cidade

Com uma atuação exub",rantlt o O. A. Baependi
conseguiu derrotar seu mais temível adversário,
ou seja o Gremio Esportivo Juventus, pelo !Darcs
dor de um tento a zero.

A equipe azurra em nenhu!D momento inti·
midou·se perante o seu adversário, apresentando
um futebol digno 'de elogios.

A sua meia cancha dominou em' quase todos
08 90 minutos da partida a meia cancha juventina,
apresentando�se com regularidade, destacando·se
naquele setor Serginho e num plano não menos

inferior .Bugrinho e Miltinho que tiveram também
uma excelente atuação.

O único goal da partida foi anotado aos 21
minutos da I". faee atravês de Serginho, num belo
chute de fora da área e, que traiu a pericia do ar
queiro do moleque travesso.

A equipe vencedora alinhou com:
Renato (Dalbégio), Maneca, Zigomar, Carli

nhos, Lenzi, Bugrinho, Serginho e MiHinho, João
Luiz (Mauro), Arno e Edi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de Nereu

Baependí
Local: Estádio Max Wilhelm
A M'A N HÃ • x ,Operário (Illclrc]

-
,\

A TEN ç AO: Senhoras e crianças não pagarão ingresso

c O R R E I O O O .. p O Y O A o��p���,��� .,,�m�.
N.O 2.71Z ülnmes ..•

semana

De ordem dó Sr. Exsror Estedual, convido os

contrlbuínrea abaixo relacionados II comparecerem
com a mextma urgencia a esre Exstoríe, afim de

As cidades, como 8. pessoal que nelaa moram, são rrerer de assuntos de seus Interesses.

organismo. vivos, que crescem constantemente, mas nem Haroldo Gtese, Modeste Hensen Kamehen. Egi
sempee se desenvolvem rípidamente, harmonio.amente. Pa- k
ra que haja maior equUibrio, a cidade melhor exige boa 10- dio Furillni, Genésio Marcelino, Ois a & Cia •. Lauro

caHzação, cinturões de verllura em tomo e parques dentro Pielsch, Aroo Schmilz, Anila K. Brandenburg, Alfredo
dela, abundância de Agua potável, moradias agradaveis e um Kretnzfeld, Adele Hruska Gomes, Ertberto ßrerzke,
trAfego bem organizado, entre outras caracteristicas� Exten- 'Olga Mokwa Malet, Marciano Malhesli, Rolf Anroe
lOS melhoramentos ambientais facUitarlo ao homem a adap-
tação às suas cidades, e no mundo urbanizado de amanha Zehnder. 0110 Htendlrneyer, Comercial Mtner LIda"

a saúde da cidade deve ter prioridade. ôenolde Max Doering, Anronto MUller Filho, Alice
As perguntas classicas do urbanismo: até que .ponto GIJrtZ Patsch, Guilherme Konell, Luiz Chiodinl, Waller

deve crescer uma cidade? É possível e desejavel'reduzir ou Iensen luníor, Frigomar Ind. Com. LIda" Antonio K.
parar seu cresclmentol Quais os fatores determinantes do
crescimento urbanov B possível evitar o àparecimento das de Oliveira, Oswaldo Reeck, losé Boaventura, Ricardo
"megalópolis" ou das "favelas"? - todas elas ainda estão ßuerger. W. Ienssea & Cta., Fischer Irmãos, Curt
sendo estudadas pelos técnicos dos países desenvolvidos, à .ôesse, Denílo BaisaneIli, Higon Methis, Francisco

procur�a�e :se':ir���':nas da cidade sãonâe apenas Os do Lennerr, Guttherme Dradi, Tereztnha Kokltnskt Vargas,
desenvolvimento físico; slo também humanas, atingem a mo- Comercial Victor Lrda., Etchion Silveira, Hilbert x - x

sclogte, o homem e o ambiente, poís só em ambiência so- Menske, Helrnurh Keller, Irmãos Gregolewicz Lrda., Maesarenduba na balança. Alguém
claimente sadia podem se desenvolver seres humanos sadios, Armim Brendenburg, Florduardo Vieira da Rosa, Ramos com o coração pennenre prá lá.
a começar pela criança, a,'velhlce, o merecido lazer, o re- Mario Marinho Rubini, Carmurwin-Of. Espec. Wolks- Como é Mehnke, vai dar bóio?
pouso, a aposentadoria. hNos últimos quarenta anos,' sociólogos e urbanistas, wagen, .Hafermànn & Cía. Lrde., lngo Sc umann, x - X

junto a engenheiros e sanl,tiLristas, vêm dizendo que as cl, Geroldo Meier, Augusla Zeh Lesamenn, Erwino Deu zebre no clésstco da cidade. A série de
dades que herdamos do século XIX não se prestam para a Brandenburg, Ind Com, Leopoldo j. Grubbe, Peculerta vltõriee no correnre ano, embalou o C. A. Baepen
residência do homem do sécure XX. É tempo de se eneon- Rio Molha S.A, Ind. Com. W. Weege S.A., Bernardo di, vencendo o 'Iuxentus por 1 x O,
trarem concepções novas. Essa convicção foi racebid. com

uma hostilidade quase uníveraal, Entretanto, o novo dogma Grubbe S.A. Ind; Com, Urbano Franzner, Afonso Teve multa gente de cara ínchade, e a laça doa

de planejamento urbanístico conquistou o mundo de hoje.' Frenzner, losé Schmlrz. Calçados Nesclmemo Lrde., mnnlcípíoa loi pro brejo.
, TOda. ali cidades modemas slo construídas de acordo Indústria K. S. LIda" Fábrica, de Conserves Arrebol x - x

oom princípios elaborados na década de 1930: as re.ldenoias Ltda., Confecções Mt-Veste Ltde., Ruberl Zíelle, " Quem s!trá que foi o primeiro amor da Marilz1f
devem ter sol e ar; nAo devem ser amontoadas umas ao la- h K.? ,', I

do das outras; os pátios sombrio. devem ser evitados; a Marcelino Zanghelini, Alvino Schmauc , Cerealisla
indústria deve ser mantida -longe das zonas residencials; os Lenzi LIda., Augustinho Caglioni, AlvarO' Monn, Não sabemos, mils sabemos que ela esle super
parques slo uma necessidade vital, além dos tradicionais ArdeJiDo Pallagnallo, Imgllrd Reiche, Luiz, Ferreira gamada nêle, e não lern esperanças porque "eie"
"jardins" cldatinos. Dessa maneira, dlmlnulrlo o barulho e a Simom, Carlos -Bublitz, Gerhard Arthur. eslll com oulra.
poluição. Além disla, um mínimo de conforto residencial,
banheiroa e os melos de remOTer o lixo, introduziu a hlgle- larilgulÍ do Sul, 30 de novembro de 1972 x - x

ne' em certas camadas da populaçao que dante_ a desconhe- PauJino Pcdri, Escrivão O que é que houve; luJioho? Sem procura, seiD

clam. aviso. . • •

Urbanismo visa: o equlJibrio, a dllclplina, a saúde, a Como foi isso? E egora, a trllnsa é com ii Verl-
harmonia nos aglomerados humanos. Seu planejamento de· h D D ? •

ve, pois, saUsfazel não aomente as necessidades do momen-
n •..• do B, B. . •.

'

to, mas também de amanhA, numa exata previsão futura. Bó 5a Deleg4lcl"a de Serv"lf'o MI"I"lt4lr x - x

assim é que poderA garantir a manutenção da harmoniaefi-." y" ConSla uma paquera com um loiro,' de loinville. lá
tre o. elementos da natureza, lndlspensavels à exi_tencla do esqueceu o Tarcísio, Marise?
homem, e a sua obra. Esse é o princípio fundamental dena Jaraguá do Sul ...,.. SC
ciência complexs, cujos problemas se acumulam uns aobre x - x

, os outros, tanto os materiaiY, como os sociais e psleológlcos. Reservistas de la. e 2a. Categoria do Os exames foram difíceis, mas o que piorou
Aa .oluções que se derem a esaas questões atingem E é -t' S & 1 d d't I d para a Áurea C. S., foi a lIusência que sçfreu duran,

todos os Cld�dãos, por insigniffcantes e modesto. que

sejam'j
X rCI 0._ e �ore� c �aro.a .

os por e I a e
Ie a prova.

mnito embora a maioria ,da população se mantenha inllHe- convooaçao geral ou indiVidualmente, curo- x :- X

:'3fr.�r!n��O do Urbani.mo, por ignorância, snobismo ou
pram essa obrigação para com a Pátria, Num trechinho do coração dil Rosi B. a sauda.

Reside exatamente nessa natural apatia de uma gran- apresentando-se entre 09 e 16 de dezembro, de Viii morar. Chegou II hora da partida, o George
de parta doa habitantes pelas coIsas públicas da cidade, pe- nOS locais indicados volta para o Rio. �erá que eles permanecerão ,fiéis
lO "bem comum", a Inllllcaoia de Urbanismo Oficial (também

• ,

um ao oUlro?
chamado antigamente de "Posturas Municipais") nlo só aqui "================="======"'

I
em JaraguA do Sul, mal em quase todo o mundo. 'Se hou, X - x

vesse maior Ilompreedsão da utilidade da apllcaçAo dos Os irmãos de Guarámirim, se apresenlaram no

preceitos urbanísticos, em plenitude, teriamos, por certo, Ja ragu a' Ve'lc u los S'. A. Döring no domingo p. p. acompanhâdos. Bem que a

avançado multo mais'no terreno do Urbanismo prático. casa da ba,nha PQdia vender uns quilos a casll dils
As necessidades da vida moderna reclamam melhora-

mentos de que carecem as metrópoles, o que nlo atinge, agulhas, voces não acham?
ainda, cidades em evolução urbaolstica inicial como Jaragui CGCMF 84 436 583/001 x - x

do Sill; melhoramentos, cuja efetivação obriga o urbanista ,�.o Oi, Oswaldo ... (Jguá Veículos)
(a Prefeitura), nlo raras vezes (vejam o que aoontece em Edital de Convocação É hoje, não se esqueça, lomllf um café com a
cidades grandes) a looar na propriedade e nos interesses

A bl Ge I E
_.

partlculares, o que sempre provoca Imedtata repUlsa por par- ssem éia ra xtraordmána menina não é Dada ,mal, e a Nilda deve estar com a

le dOI cidadlos nllo esclarecidos. SAo convidados os &enhores acionilltas a com mesa posta.
É preciso, poJ., elucidar o maia pos.lvel o público so- x _ x

b t f d lh ta ai d Parecerem à Assembléia Geral Extraordinária, nore esses aBsun os, azen o- e ver as van gens re s o Ariobaldo. abra o ólho, se achiIres es Ia minll,
Urbanismo na valorização da propriedade (calçamento ou dia 18 de dezembro de 1972, às 9,00 horas, para
asfaito!) • do indivíduo (bem estar, seprança, para que POl, deliberarem sobre a seguinte: OJJDEM DO DIA vais .er !Im cara super feliz, pois ela es'ta muita nll

sa encarar com maior boa-vontade as resoluções de carater lua.

\IrbaDÍstl_co.' �Contlnúa.) 1 • - RatificaçAo do lIumento de C'lpital So- x.- x
cial de Cr$ 665.000,00 para CrS 1.055.000,00 auto· Perll hoje, paramos, alé semllna que vem.

rizado pela Assembléia Geral Extraordinaria rea�

lizada em 14 de fevereiro de 1972;
2.· - AlteraçAo parcial dos Estatutos Sociais;
3.· - Outr08 assuntos de intereIlIie daSociedade

Jaraguá do Sul, (SC),28' de novembro de 1972
Norberto Schulz, Diretor Presidente
CPF n.O 103911009
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Augusto Sylvio Prodöhl

A,V I S O

M.Y,
outra vez com ••

ANO LIV JARAGUÁ DO RUL (SANTA CATARINA)
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SÁBADO, Z DB DEZEMBRO DE 1972

Sociologia urbana:

Por uma cidade melhor

x-x

o Zé, sebonere (N) curtiu um IIl1pOCÚ, esses

dies, não pescou nada.
O caniço, quebrou por eceso, ou foi nB cuca

do Beto K.. I

x-x

_Qual é .lô •.. o noivado não se oficializou ou

sö foi papo do teu Paulinho?
x-x

Com chepp 1 outros quereis, a saudade' não
diminui, vamos a São Chico, Niveldo e Bolão?

x-x

Aviso importante, ii quem possa tntereeser. Pro
fessor Édio, completemente lívre em laraguá do Sul.
Será que a próxima já extsre?

x-x

Conforme os dados rnais recenres, o queijo VIIi
baixer de prêço.

Causa: O Mancebo Loreno, projetou uma fábri·
co de queijo ultra moderna, lendo por rnatérle pnme,
o leire de uma só cebre, Quem será essa cebrlnhe?
Adivinhem •. ,

Aventuras do sr. Siegmund Schmutz
(Colaboração anônima)

"Mãel Manhêe, .. , porque, ... pórque a água du
loroeiras escorre tao suja?"

"Não sei, filho,.,. mas deve ser porque agora
o Snr, Sugismundo já anda tomando banho".

"Não emendo, Mãe?1 O que quer dizer "andar
tomando báoho" e o que tem isso com a água?"

"Bem, filho, .•. é que tle não tem banheira em

casa e porisso, decerto, "vai nadar nos reservalórioa
da SAMAE".

(l�ste diálogo foi presenciado pelo Snr. Sie
II'reich Sauber)

f Sócia 4-S Participa do
ConcursoEstadual deAlimentação

A sócia 4�s, Maria Bisewski, do Clube 4�s de
Guarani, Munioípio de Msssaranduba dstá partici
pando do Concurso Estadual de Alimentação.

No perlodo de maio II novpmbro, plantou 5
variedades de hortaliças numa hOrla de 60 m2, co

Ihendo: 184 pés de alfaoe, 65 pés de couve�rabano,
87 pés de beterraba, 25 pés de repolho e 113 pé.
de c9noora.

Com 8S 5 variedades preparoo 154 pratos de
hortaliQ88, aumentando aSlim o consumo dI'! Vita
minas e Sais Min9irais para uma melhor Baude da
familiB.

'

A sócia segl!liu todas 18 téonicas recomenda'
das pdra uma melhor produQilo, como: U80 de 1"

mente selecionada, preparo de terra e oanteiros,
oso de adubo e insentioida, plantio e transpllilnte
correto, oso de girau" capinas e regas di6rias.

O projeto desel9olvido pela .ócia 4-s foi um

exemplo para Diuilal pe"S088 da Comunidade que
aoompanharam 811 atividades, visitando a horla e

pedindo orieutações. Durlnte o período do concur

BO, de maio a novembro, 65 penOBB acompanharam
o trabalho. ,

RÓlarha Geffert, Extensionista de Masuranduba .z.......�.....h'.....Il-0"'4...-�-�O"-

rr;:-�
....�� ..........,��

� �r o tüll de SOllllla
� ADVOGADO nos fOros ,de
} SAo Paulo � Guanabara � Estado do Rio dEI
Janeiro � Brasma.

Processamentos perante quaisquer M!.
nillt6rl08, Autarquias e Repartições Públicas
em geral.
E8cri�6rio Cenlrab
Ännida Franklin Roosevelt, %3 - Grupo 303

(Fone: 52-1894)
Z C - 39
Rio de Janeiro

Be'ado da GUANABARA

Dp. ReinQldo Mupap.

==='bll=A.DYOGADO II
Esoritório ao lado da Prefeitora

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


