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leragué do Sul esteve

'ao's Unl·C'p·OS muito bem representado

.

1 1 nos exames vestíbuleres
da FUNC - Fundação

Com 9. fixação dos

coe-I
maior parcela foram OR

1
receberam 88 menores �niversidade Nor.te

.

C?ata
ficientes que habilitam seguintes: Joinville, Cr$ parcelas t' que são: sano.

nnense, em J o I n v III e,
os municípios na parti- 863.844,00; Blumenau Cr$. ta Rosa de Lima, com alcançando �m excelent�
cípação do rateio dos 20%, 638.607,18; Lages, e-s. o-s. 266.27, seguido de

1
resultado. entre ,os q_u�sl

previsto na Constituição, 322.701,00; Brusque, Cr$, Itspema, Cr$. 281,00; 600 ceudldetos as varras

recentemente realizado 174,061,00; Florianópolis Águas Mornas,Cr$ 289,00; va.gas nas F a c.u I d a de�,
na capital do Estado, com Cr$. 172.762,00; Itajai Cr$. Garopaba, 715,00; Píçar ofl�ndos de. muuos mun�
a presença de represen 144.114.00; Jaraguá dO Sul (r. ras Cr$. 841.00; Anitápo cíplos cetartnenses e di
taute de nossa' comuna, IUg81), Cr$. 125 210 00; Concór- lís, Cr$. 880,00; A ngelí. ver�os Estados da Fed�
o Estado de Santa Cata- día, o-s 122.055,00; São na, Cr$, 1,084,UO; Säo Bo- raçao. Segundo con��I!'�1
rína, vem de autorizar a Bento do Sul Cr$- 93.744 00 Bifácio,Cr$. 1.161,00; Car mos a�urar . do. n?tlclarlo
distribuição do valor de e Criciuma Cr$. 92.693,00. jeão, Cr$. 1,337,00 e Rio e holetins dtstrlbutdos pe
Or$ 5,616.687,08. Os mu Em contrapartida exia- F o r tun a, com Cr$. I�s f�culdödes, os grandes
nicípíos que obtiveram tem os municípios que 1.412 00. �lIorlosos dos e��mes ves-, 'llbulares da reglao foram

os seguintes:
Escala Superior de Educação flslc8
ôennno Rita, 1.0 lugar

c/7oo pontos; José Augus·
to Caglioni, 3.0 lugar, c/706
pontos Benedito Roque de
Gouvêa, 19.0 rugar c/590
PODtOS; Maria da Graça
Zanon, 13· lugar c/583
pontos e Olinda Rubini

CELESC: Integração Escola/Empresa,
,

mesma meta, 13 quino
tanístas de engenharia
da Universidade Federal
de Santa catarina esta
giarão na CELESe du
rante os meses de [aueí
ro e fevereiro deste ano.
Além da integração es

cola/empresa que a Di
retoria da CELESO vem

promovendo, um dos seus
objetivos é prestigiar as
escolas locais, dando
lhes lugar de destaques
noabastecímento de mão

de obra especializada às
empresas catarinenses,
abrindo novas e mais pro
misseras perspectivas aos
estudantes de cursos téc
nícos e de nível superíor.
Afora os e s t a IS i o s a

CELESC contratou alunos
da ETFSC para prestar
serviços no seu quadro,
em número de 23, dos
cursos de Mecânica e

Bletromecânica It 11 tor
mandos do curso de En
genharia da UFSC.

A CELESC vem dedí
cando especial atenção
à formação de mão-de
obra própria e à renova

ção de seu quadro d,e ser
vidores, especíalizando-o
cada vez maís. Agora,28
elunos da Escola Técni
ca Federal de Santa Ca
tarína, dos cursos de Me
cânica, Eletromecâníca e

Eletrotécnica, iniciam es

tágio na CELESC, que
durará dois meses. Por
outro lado,.e dentro da

�======================-=------===============================�

LEIA
As celebrações, em Roma, d'o

Ano .Santo de 1975, poderã\) ser

canceladaB pelo Papa Paulo VI, a

menos que a. cidade limpe BSUS re'

dores e, pelo OIenos, "melhore Bua

moral públioa".
xxx

'0 Ministro da Educação rea

firmou que, com o ensino p a g o

pelos 81unoi mais abastados, tanto
nOIl colégios partioulares como pú
blicos, "dentro de dez anos nin°.
guém poderá d'izer que deixou de
estudar por não ter condições fi·
nanceiras".

xxx

O MDB Regional de Santa Ca·
tarina promo,e hoje II amanhã, em
Florianópoliil, um Oíclo de E&tudoEl,
o Primeiro Seminário de 'Admini8'
tração Municipal. Pre,sençB de pro'
fesBores e técnicos de renome na

cional, com temário de alto alcan'
ce' e imediata objeti'idade.
, x x x

'É um erro afirmar quI' "ci,ili
zação" se made por quilômstros de
asfalto, "renda per capita", sunloo
BOS edifíciog, admiráveis planeja
meatos te6rioos; o índice de civili·
zação de um po'o, de uma comu·

nidade, se mede pelo grau de edu,'
oação particular e, pública que de·
fine um. conjunto humano,

x x x

O INPS irá regularizar, a partir
de Begunda'feira, dia 22, as atuais
taxas de seguroB oontra OB' riscos
de acidentes de trabalho.

x x 'x
O DepartamentoEstadualde Oaça

e Pelici afirmou, em BIomenau, a

presença de subslâncias estranhaB
(insllnticida) no ribeirãl!l Itoupava,
que matou peixes I poluiu a água
em prejuíso da Baúde pública.

x x x

O trecho da estrada de .Pome
rOde até o alto da Serra eAiá bas
tilnte melhorado, com retificação e

alargamento que permitirá melhor
trânsito para os 'eícul08.

DiUrBOS jogadores do Sant08
apareceram de cabelo cortado no
Clllbe: a diretoria ameaçou vetar a

excursão ao exterior de todos os,

jogadores cabeludos.
x x x

Para agradflCer Oi benefícios
reoebidos no ano passado ou e,o'

car proteçâo para 1973, dezenas de
pessoas, descalças, andaram sobre
um leito de brasas durantI' a feIta
de fogo sagrado real�ado no tem·
pio budista de Kannon, subdistrito
de Piraporinha, Diadema, Estado
da São P8ulo.

xxx

Quarenta bispoB do C a na d á,
Estados Unidoll e América Latina
,ão se reunir em junho próximo,
no Rio, para uma "Iroca de expe
riincias 'Bobre comunidade! de ba
ses" (pequeno!! grupos de leigos e

padres engajadoB na ,ida da Igreja).
x X.ll:

Pesquis8s procedidas em Flo
rianópo,Ii�, revelam que um casal,
com 2 filhoR, para se alimentar ra
cionalmente à presservação de sua'
saúda e rentabilidade de trabalho,
precisa gastar semanalmente Cr $
76,30 por pessoa, ou sejam Cr$
915,60 para a Bua alimentação.

xxx

O Ministro da saúde aprovcu
projeto originário da Secretaria da
Saúde do Estado e remeteu equi
pamentos no valor de 80 mil cru·

zeiros para a melhoria de unida'
des sanitárias (Hospitais) no Bul
de Santa Oatarina.

xxx

O Seminário para orientação dos
prefeitos eleitos' nas úllimas eie i
oõeB, que se r e a I i z a no Palácio
Bandeirantes, São Paulo, cha.mado
de "mobralzinho" discutiu, em for'
ma considerada bizantina, a ii in
junções e arte de "bem gerir os ne'
iócios m.niaipaiB Bem criar maio·
res áreail discordantss".

==========-============================================��====�

o» Calouros

Seclots
Enlace leilzel-Walner

Unem-se' pelos sagrados
laços do matrimonio os

jovens'Margit, filha en·

cantadora dO casal Gui
Iherme (Irmgard) Neitzel
e o academico de econo·
mia Uao Wagner, filho do
casal'Afonso (Gilda) Wa
gner, da sociedade do vi
zinho município de 6ua
ramirim. O Âto civil teve
lugar no dia 18 do cor
rente às 17 horas e a ce·

remôQia religiosa terá lu
gar na Igreja Enngéli
ca Luterana de Jaraguá
do Sul. hoje, às 18,30 ha.,
tendo como padrinhos,
por parte da noiva, o sr.
Thomaz Fruet e Srta. Sa·
ra MaUar e, por parte do
noi,o, o sr. Ingo Wagner
e Sra.

Enlace ROdrigues-Wehrmeister
- A ,izinha localidade
de hapocuzinho, n e B t e
munic1pio transforma 18

hoje' em palco de mar·

Malutta em 23.· lugar,
Curso de Ciencias Economicas
Arnaldo ßyleerdr, 15.·

luga� e José Olívio Papp
68.0 lugar.

Adminlslraçia de Empresas
João Carlos Marcano,

6.· lugar e JOSé Antonio
lunkes, 44.0 lugar.

Ciência, Corilábeis
lido Bomingos Vargas,

1.0 lugar; Lourival Kars
ten, 5.0 lugar; Vander Meier,
14.0 lugdr; Tirso Gregório
ôrãheltn, 23.0 lugar; Lufs
Claudio Neves, 34.0 lugar;
Manfredo Mohr, 38 o lugar
e Arildo Marcos Bortolini,
41.0 lugar.

Curso de lelrls
Amélia Stinghen, 6.' lugar;
Luíza Outra Fonseca, 18 o

lugar; Y von n e Alice
Schmöckel, 26 o lugar;
Leontce Therezinha Outra
de Souza, 30.0 lugar e

Ernelde Maria Sardagna,

de 1973
33.0 lugar.

Curso de Geografia
Gladys Raduenz, 16.0

lugar e Marcia Müller, 29_·
lugar.

Curso de MatemllicB
Nelson Zellmer, 19.0 lu

gar e Rolf Brandeaburg,
26.' lugar.
Outros estudantes da

região do Vale do Irapocú,
compreendendo os cinco
municíplos, lograram in
gresso nas escolas supe'
rlores em outras. faculda
des do Estado e em outros
Estados, os quais, até I)

presente momento não ehe
garam totalmente ao nosso
conhecimento.

Apresentamos aos feli
zes vestíbulendos, hoje
calouros, os votos de um

curso de grande aprovei
tamento e pleno sucesso
nas profissões que esco
lheram.

Semana
cante acontecimento so Enllce 'Fedalo Baslos - lo'
cial, unindo as socisdade ns Maria e Clécio Olavo
jaraguaense '. guarami, conheceram-se e se gos-,
rense. Ana' ROdrigueil, a taram. Como funcionário
competente professora, fi- do Banco do ,Brasil, C16-
lha do sr. Iaidio Rodri cio te'e que iniciar a soa

gues, e Sra., nm dia ena- oarreira em Xanxerê'SC
morou·se do Br. Albino e lá e n c o n t r CI u a lona
Wehl'meister, atual verea· Maria. Hoje con,idam pa'
dor à Cämara Municipal ra 8B suas bodas, que ta·
de Jaraguá do Sul, filho rão lugar no dia 27 de
do Ir. Emilio Wehrmeis- janeiro ds 1973, apro'a
ter e Sra., e resolferam do p.e los pais Oscar
ca!ar·se. Por iSllo o alto (lsBura) Fedato e Romau
mundo social de Jaraguá (Helga Fiedler) Bastos.
do Sul e do 'izinho mu- Serão abençoados na 1-
nicípio de Guaramirim, greja Matriz de Bom Je
reunen-sa, logo maiB às BUS de Xanxerê, às 111
16 horas nB :::greja Ma- hs., recebendo'ss Os con
triz. de São Sebastião, vidadoB no Clube 7 de
para a benção doa, noivos Setembro. Após o casa
em presença de pais, fa· menta, transferirão resi
miliares, parentes e con- dênaia para Jaraguã' do
,idadoa. Apóa a ceramô· Sul. _

nia religiosa os con,ida , Os f e I i z "B nubentes,
dos serão reoepcionados respecti,os pais e demais
no Salão da Sooiedade familiares, os votOB de.
CaxiBs Sport Club, em felioidades deite s8mani·
Santa Luzia. rio.

este notável passo visan.
do a dotar JaraguiÍ de uma
ESCOLA PARA EXCE
PCIONAIS.

Associação de Pais e Amigos do Excepcional (APAE)

Mais uma Benemérita Campanha do Lions Clube II

Jaraguá.Cenlra II

Um fato de exiraordiná benemérita cl!mpanha: Clube "Jaraiuá.Centro"
rio alcllnce social mobili.· -As sugestõ'es apresenta- merecer o costumeiro apoio
zou' os meios le.onfsticos das na supracililda reu- das autoridades constituf.
jaraguaenses com d no:! nião foram submetidas ir das, das indúslrias, do co
cia de que o Lions Clu- assembléia leonfstica rea- mércio, do rádio, da im
be "Jaraguá,Cenlro" se Iizada a 18 do fluente, prenç. e do povo em ge
propõe a instalar,'em nos- tendo ii melhor acolhida ral para a consecução dos
Sil cidade uma escola pa· por parte de todos os in louváveis e elevados obje·
ra recuperaçãoderetardados tegrantes do Lioas Clube tivos II que' se propõe a
mentais, uma ESCOLA "Jaragui! Centro". APAE JARAGUAENSE..
PARA EXCEPCIONAIS, Pari! tanto, todas às for- De parabéns está o LioDS
como é conhecida. ças vivas do Leooismo Clube "Jaràguá-Centro"
Reunidos a 16 do cor· jaraguaense, que tantos e pela feliz e oportuoa ini

rente,. um grupo de Leões tiio assinalados seaviços ciativa e de nossa parte a
composto pelos senhores tem prestado iii Jaraguá, cerleza de que o "Correio
Moussa Nacli, Rubens Ni- serão .mais uma vez mo do Povo" sempre abrirá
coluzzi, Orlando tsernadi- billzados no intuito de suas páginas para a di
no da Silva, Paulo Moret num prazo miÍximo de dois vulgação de quanto for do
ti, Alexander Otsa, José anos, dar condições deli interesse leoofstico pata o
Gonçalves de Oliveira e nitivas de func:iooamento sucesso i1bsoluto de maisJosé Bahia� acompdnhados ii APAE JARAGUAENSE.
de suas respectivas doma Sendo uma' campanha
doras, na residência do que sen:!_ibiliza a todos pe
sr. Moussa Nacli, lançou lo conteúdo· filantrópiCO
ii semente de mais esta que encerra, .espera o Lions

da
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eídade, filha de Angil- Tratamentoberto Manul e de Maria
Augusto Manus. contra o
Edital. n. 8.011 de '15/1/73 AlcoolislIlo

Renato George "Confiança em' Deu.,
Laranjeiras, Pecegueiros, Ferreira Garcia e confiança em Bi mesmo,
Kakíseíros, Macieira_s, Ja- Miriam Maria Pradí abandono do ambiente de
boticabeiras, etc. Roseiras Ele, brasileiro, solteiro, bares e frequência àI
Dahlias, Camélias, Ooní-' veterinario, nascido em reuniões para poder se

feras, Palmeiras. ete., etc. Niteroi, domiciliado e re- f o r m a d a uma verda
sidenie em Ouritiba 'Pa- deira mentalidade antial

PEÇAM CATÁLOGO rsnä, filho de Luiz Fer- coölíea" - são os t r e li

ILUSTRADO reira Garcia e de Ceei- princípiOS firmados pelo
lia Gambine Garcia. médico Ajar WaHer Oê-

Ela, brasileira, soltara, sar Silf8ira, dirlator do

estudante, nascida em Ambulatório de Reoupe
Jaraguá do 'Sul, domici- ração de Alcoólatras da

liada e residente à Av. Prefeitura Munioipal de
....-----.------- c:::::::oc::::>c::::>-c:::::::oc:::=...,:::::o

Marechal Deodoro, nesta São Paulo. O. médico é

II' cidade, filha
de Güllher- considerado campeão da

S O O I A I S me Pradi 8 de Helena luta contra o alcoolismo
=========" Hohl Pradi. na capital paulista e apôs-

1010 do que ohama dá "me-

Registro Civil Edital n, 8.012 de 16/1/73 dieina pastoral".
Aurea MülleD Grubba, Oficial Lodemar Zinnke e A Bua instituição exis-

do Registro CiVil do I. Dis- Azilina Müller te hã tres meses e atsn-

trito da Oomàrca de Jaraguá Et" b' ·1
.

lteí de, gratuitamente, uma

do Sul, Estado de Santa .

e, rasl ,.eIro, so e�ro" média de cinco a ,seis
Catarina, Braail. pmtor, nescído em T�m.- psaaoae por di. para tra-

Faz Saber que oomparece- �Ó, neste E.st!!.do, domíeí- 'amen,ta único e imedia-:
ram BO cartório exibindo os 1 d d t p'
documentos exigidos pela lei

Ia o e resi en e em ,?' to. As pessoas -intereesa-
afim de se habllltarem para merode, neste E�tado, Il- das em deixar de encher

'casar-se lho de. Bru�o ,zlDnke II "diariamente a esra' ra-:
Edital n. 11.007 de 10/1/73

de ElVira Ztnnke. .

oebem tratamento duas
Loriel Retzlaff e Ela, brasileira, solte,irll, vezes por semana. Após

Clarica Eogineht Roberti industriaria, nascida em esse período entram pa·

Ele, brasileiro" solteiro, Guaramirim, neste Esta ra o grupo dos- "recupe
retificador, nascido em

do, domiciliada e resi- rados". Cinco m é d i c o s.

Joinville, neste Estado, dente Da Estrada Bluw.e- oinco enfermeiru e duu

domiciliado o residente 'Dau, nllste distrito, filha 8Isistenles sociai. com·

A rU'a Joinville, nesta ci. de Paulo Müller e de Li-, põem a equipe do AmDu·
dade, filho de Elia Retz lia Butzke Müller. latório criado pelo Dr

laff. E;dital n. 8.013 de 17/1/73 Ajax para a profilaxia 'de

Ela, ,brásile,ira, solteira, alooolismo formado por O Ooulor Olavo Wescheofelder, Juiz de Oireilo'
telefonista, nascida em

Arno, Vogel e duas dezenas de.estudan- da Comarca de Guaramirim, Eslado de Sanla Cala
Renata Sievers te. que od er 1 c·Curitiba. _ Paraná,do' pes BO I 1- rina, nll forma da lei ele ...

'miciliada e residente à Copia recebida do car- tado, o AlDbl1latório, em FAZ SABER a Iodos quanlos o presenle edilal
•

r
rua Joinville, nesta cida- torio de Schroeder, nes- caso de necessidade. com o prazo de Irinla (30) dias virem, dêle conheci·

- A ara.'Adelaide, es- de filha de Augusto Ro- te Estado. 'No quarto de avisos do menlo riverem ou inleressar possa, que por parte de
posa, do sr. Ingo Lange; be�ti e de, E;lfi Engincht Ele, brasileiro, solteiro, Ambulatório .hã u�a fra- GeDl!sio Prudente Máia, brasileiro, casado, lavrador
-- o sr. Livinos Spen- Roberti. lavrador nascido em Ja. se que deflDl a_II n h a- residente e domiciliado no lugar, Ponla Comprida

gier, dentista em CurUi·., á d' S 1 d
.

·1· meslra da atuaQao de Beu M d G
.

C
•

d
ba. Hdltal. n.. ,8.008 d�.12/1/73. rdaog� resol.deUnt'e .aOmmIJCalrlaa_-, direil,or: "lo bar, amigos .säo

'uniclpio, e uaramirlm nesla omarca, alraves e.

v.� seu procurador, Dr. Helio Alves, foi' requerida uma,

Dia 23
AristIdes .Helfrlch e guá do Sul,' Iilho de Er I�d�s como az aus de amb.- ação de Usucapião de um imóvtl localizado em
Ester Wlestel'lec;k

" vino Vogel e de Ana çao. se laz bom lempo eles Ponla Comprida MuniCípio de Guaramirim com II

Ele br�sileiro solteiro Stricker ..rogel .êm, se laz mau lempo, eles área de 200.000 m,2 com IIS seguinles confronlações:,
:

'
" ,Y. se lio."lavrador, nasc.do em Blu, Ela ',brasileira solteira Frente, com rio Donta Compridll, com, 200 m., Fun-

m��a.u; neste Es.tado, do- 8shid�Bte, IÍatu�ahde In.' dos, com terras de Jacob Reinert, com 200 m .. de,um

mlclha�o. e re8ldent� à daial, neste Estado, do- lado com lerras de' Jl!lio Borchmlln com 1.000 m., e

rua �01nvllle, nesta Clda miciliada e residente em A' t e n ç a- o' de oulro lado com dilas de Ricllrdo Tomalleli com

d�, filho de Affonso �el- Schroeder, neste Estado,
'

'

., I 1.000 m. Fei'ta a Justificação Prévia da posse foi jul-
frlch e d,e �1D_la aelfrl.ch. filha de Arnoldo Sievers gada Procedenle por senlença. B pllra que chegue ao

.
Ela, �ra�lleIra, s?ltelra; e de Alvina Sievers.

Negócio de Ocasião. eOllhecimenlo de Iodos e não possa no fuluro ser

lDdus,trJarla, nailClda em Vende-se um Bar' e alegada ignorância, mandou expedir o presente edi,

Guaramirim, neste Estad6, E para que chegue ao co- Quintanda C/SÓlida e aDU- tal, que s,erá afixado no lugar de costume' e publiclI
domiciliada e reliidente ohecimento' de todos mandei meross freguesia, em do na forma da lei. Dado e passado nesta Comarca

J
' passar o presente edital qué t t 1 'd J. ·11 CA rua oinville, nest!!. ci- será publicado pela imprensa pon O Cen ra e OlDVI til de Guaramirim, no Carlório do Ivel e Anexos, aos

dade, filha de E�aldo e em cartório oade será e, ainda uma casa de quinze de de;l:embro de mil novecenlos e setenla e

Wiesterleck e de Elvira afixado durante 15 dla8. Se alvenaris na Balneário dois. Eu (a) RIII Faltin Escrivão, o dalilograféi e subs-
Bruch Wiesterleck alguém souber de algum im- de Barra Velha� crevi.

pedimento acuse-o ,para os Vende:se por motivos ( ) OI n' h f Id J. d O·
.

fins legais;
, a. avo .. esc eo e er, ,UIZ e lrello

AUREA MÜLLER GRUBßA de doença. •

Oficial Informações n/redação.

"CORHflO 00 POUO"
fundaçõo: !ir/ur Muller - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

.1972 -

Diretor
EUj1ênio Vitor Schinöckel

ASSIN'ATURA:
An!).1 . . .,. Cr$ 20,00
Semestre .. Cri 11 ,00
Avulso . . . • CrS 0,40
Número atrasado Cri 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.o 130 - Fone: 2.1123
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Aniversários
Fazem anos hoje
- A sra. Te,rezinha

Müller Erschíng;
- a Ira. Clara Hens

ehel;
- a menina Gilda, fi·

lha do sr.. ÀmandoB Klein.
..,... a sra. Dolores, es

posa do ar� Curt Bürkner;
, '

Fazem anos amanhã
- A me�ina Rosenha,

f i 1 h s do sr. Rolando e

Edla Schulz" residente
nasta cidade;
- o sr.EdsonWarhaflig,

em Ouritiba;
- aarta. Uraala Enke;

- 'o Ir. Garhard Braa'z,
em Joinvill•.

Dia 22

- O sr. Dr. Paulo Me
deiros, a.vogado em Join
vilIe;
- a sra. Edilh, esposa

do sr. Litino8 Spengler,
am Curitiba;
- a Ira� IlIa, esp08a

d. sr. Viotor Viergotz;
- a • r t a. Leonida

Grankow, nesta cidade;
- a ara. Gertrudes, 8S�

posa do sr. Alfredo Fie
dler,

'Dia 24

- A sra. Ana, esposa
do ar. Alvino Bnke;

- o Ir. Paulo Donini;
- o sr. Willy Mahnke,

comerciànte nesta cidade;
-' a sra. Helga, Henll

chel Nardl, em Guarami
rim.

'Dia 25
- A sra. Brunhilde

Kahnke ,Schmöckel, es

posa do sr. Eugenio Vi
tor Schmöckel, atusl Vi'
ee Prefeito ,e Dirltor do
Corr,eio do POfO;
- ,a sra. V,a. Clara

Pedroni, em Curitiba;
- o jovem Heins Ed

gsr Roeder, em Corupá;
_

- o meni'no Alexandre,
filho do Dr. Msrio(Carim)
Boehm, em' Joinville;
- as jovens LBonilda

e Leonilza Enke, nesta
cidade;

- a sra. Eliana, Silva
Lopes;
- a srta. Margot Adé,

lia Grubba, nesle cidade.

Dia,26
- A sra.' Vvs. Ruth

Câmara;
- o sr. Heinz Zahl!!r,

em São Paulo;
- o sr. Osni Müller,

neetá cidade; �
- a jovem Denise Ma'

ria Reiner.

,Psycho(lnalyse
" Prof. Augusto Sylvio Prodöhl

HIMMEL und Hoelle wohnen nebeneinander im Mlns-

Ele, brasileiro, solteiro, Editll' de CODYOCIGão de Assembleia Geral Exlraordinárla chenherz8n und die Freud'8che Plychoanalyse geht dahin, io
industriario, nascido em De acoArdo· com o a'rtl·go 31 dos' Estatutos So- Letztere einzudringen, um den Ersteren finden zu koennen;

S F· S Sie luehrt wis hinab in die Tiefé des Unterbewusstseins
ão ranClSCO do ui, ciais, ficam convocados os senhores associados da und zeigt uns all die Diedrfgen Triebe und Leidenschaften,

neste Estado, domicilill- Cooperativa Agricola Mista "ITAJARA" Ltqa. em die auch der Beste dort in slcb traegt. Denn fernab ist diese
do' e residente em Jara- pleno Gôzo de seus (direitos, para a Assembleia Welt vou. der LeitUllg durch vernuenltiges Denken oder iar

gui do Sul, filho de Ar- Geral ExtraordInária a, ser realizada em 8ua séde durch sittliehe und ethische Gefuehie. In ihr herrsclit nur

nor Brenzink e de Hlvi- die vlrnunftlos·triebhafte Natur. Doch lehrt die Praxis, dass
Social sita a Estrada Itappcuzinho (Vilaj Chartres) es In dem Moment, wo ein Bllck des wahren Erkennens auf

ra de Oliveira Brenzink. municipio de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Ca· diese Triebe laellt, diese sich sofort veredelD" ein Gefuebl

Ela, brasileira, solteira, tarina, ás 7,00 horas do dia 27 de janeiro de 1973, grosseI' Befreiung zurueck lassend und innere Kraefte loe-

do lar, naseida em São .. - . r •

d 2/3 d send. .

F. S 1 d
. em primeira convocaçao com o mlnlmo e e Diese Wissenschaft, die Psychoanallse - beinahe als

ranCI8CO do u, oml- seus associados; ás 8,00 horas em s'egunda convo' Grundbasis der Religion - luehr! una' jenseits von Gut und
ciliada ,e residente em cação, com o minimo da. metade mais 'um de seus Boese,. illde� sie zeigt, wie aller Hass in Liebe,' alle Hem
São }?_rancisco do Sul, aSlÍociadOl"· ás 9 00 horas em terceira e última mungen In Freiheit verwandelt werden koennen, wie alle

fl'lha de Sebastl·"'o Janua ", �..' Gegensaetze In einen Pol muenden. Zwar ist sie eigentlich
.. -

convocação, como a presença de no mlDlmo 10
nur als Kur luer "Nervenkranke" gedacht worden .'- doch

rio de Oliveira e de An- associados, n� qual havendo número legal, será heute bringt sie aúch "Geeunden" grosse Vorteile,' dient der
to�ia Breneisen de Oli- discutido a seguinte, O,dem do Dia:

' ,

Gemeinschaft, der Industrie, der .Propaganda, - waere sie

velra.' ., , diesen (gerade dem "GeBunden' 1 nicht leider so schwer
, 1..) Criaçâó, do Fundo de Incentivos Fiscais zugaengllch, da sie der inneren Widerstaende wegen ohne

Edital n. 8.010 de 15/!/73 (FUNDESC)-" Mzt fast ,undurchluehrbar ist. ("Ich bin gekommen ulcllt
'. ',"

-'

wegen die Gesunden, aber wegen' die Krinken bin ich
Oswaldo �ehpe Rumph e 2.·) Aprovação de Imprsstimos Bancarios pa- gekommen" Christus der Arzt).

,
"

.

DavlDa Manus ra adiantamento da produção da safra de 1973; Je mehr der Psychologe sich in seinenm F'_ch vertieft,
E'1 b ·1· lt

.

.

. _ . .. desto, klarer, deutlicher und erhabener wird Ihm die chrlstll-
8,

.

rasI el�o, so elr?, 3.0) Autorlzaçao da Assembleia para adqUirir che Lehre. Vom Unbewusstsein hat man Ireillch sehon viel
operarIO, naSCido em LUIS produtos de terceiros para completar capacidade gewusst, aber D,ur, wenigen "Auserlesenen" war es bis zur

Alves, neste Estado, do- ocioaa de Instalações Industriais da Cooperativa Kurzem vergoennt, zU ahnen, ln welch unermessliche Tiefen

miciliado e reside-nte em, .' . ° 8 L· 0576 d 6 127
'
diese Region hlnabfuehrt, wie gross, sie tst und was alles in

V.I N t d· t·t ,preVisto no Artigo n. 5 da el n. 4 e 1 J; ihr verborgen schlummert. Erst in den letzten Jahrzehnten

r
I a ! ovaEf�s � II! � o, I 4.0) Assuntos Gerais; - beschseftigte sich die Allgemeinheit stets mhr mit diese.n

d�h�UI1: Ad�:ina���p; A V I S O Frag.���e !�C�eb��!i��e�J,ag�� ��t elgen�lfch .das Nie-

Ela, brasileira, solteira; Obs. Para efeito de oálculo de "quorum" de drige, Haessllche und Rohe selber, Bonder nur die mit ihn

industriaria na.cida em instalação e8ta Cooperativa tem 99 .Ilsociadoll: verdraengte Kraft, die sich emporringen moechte zur hoe-

J á d 's 1 d' ..

It
.

h J i d S 1 (S C) 12 d herem Leben.
aragu ou, OmiCl- apocuzlD o, aragu ou, .. e, PsychOlogie oder Psyohoanalyse iet, Bchllesslich nichts
liada 'e relidente à rua Janeiro de 1973, "Neue. fuer dem der wirklich Religion besitzt - der Christ.

Walter Marquar�t, neita Erneato Malfezzolli, Presidente (Wo IB' der Christ unserer Tage?)

MUDAS

Leopoldo Seidel
- aORUPÁ -

Edital n. 8.009 de 12/1/73
Jone Brenzink e

Marta Maria de Oliveira

Copia recebida do, Car
torio de São Francisco
do Sul, neste Estado.

,

COBPerotiuB ßaricull Mista "I I n lH H H" ltda.

CUIPer.tiva Hlricl). Mista "II ß J H RH" ltdB.
Editai de Convocacão .e Assembleia Geral Ordinária
De acõrdc com o !irrigo 29 letras A" B e C dos

Eslatudos .sociais, ficam ,convoc.dos os· senhores
associados da COOPERATIVA AGRlCOLA MI.sTA
"ITAJARA" LTOA. em pleno gôzo de seus dlrelros,
pare 'Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em

sua séde Social sila a Eslrada IIapocuzinho (Vil.
Chames) rnunicípto' de Jaraguä do Sul Estado de
ôante Carerlna, ás 10,00 hores do dta 27 de Janeiro
de 1973, em primeira convoceção com' o mínlmo 2/3
de seus, sseocredos: às ·11 horas em segunda convo

cação, com o mlnimo da merede male hum de seus
aseoctados; ás 12 horas, em terceira e última convo

cação com a preseny:a de DO mlnlmo 10 assoctedce,
na qual havendo número legal, aeriÍ discutldo a ae

guin,le, Ordem do Dia:
1.0) Dehbereção sõbre .s contas e relatório da

Dlrerorle, Balanço Geral, demoétretlvo da conta So
bras e Perdas,. e Parecer do Conselho Fiscal, relati
vos aos exercícios de 1972;

2.°) Oesrinação das ôobrae verificadas no exer-

ciclo:
\

'3.°) Eletçãe dos membros do Conselho Fiscal
pera o exercício de 1973;

_

' 4.·) Assuntos 'Gerais;
A V I SO

Outrossim, avisamos OS nosaos essoctedcs que
os documentos referidos no arligo n.· 6, letra C dos
Eatatutos Soclals, encontram-se á sua disposição na

séde desta Cooperativa, aila á Eslrada Itopocuztnho :

(Vila Cherrres) municlpio de Jarilguá do Sul (SC)
relalivos ao exercido encer/rado em 30-12�7�.

Obs: Para ereilo de cálclllo de "quorum" de ios.
tlllação es Ia Cooperativll lern 99 associados:

Ilapocuzinho, Jarllguá do Sul (SC) 12 de Janei�
ro de 1973. '

'

,
I

Erneslo Maffezzolli, Presidente

Edital ·de Citação

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-Edital deCítação
Augusto Sylvio Prodöhl o Doutor Alcidei dos Sant08 Aguiar, Juiz de Direito

Eu sou da velha guar- mostrando-lhe as pro
da Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de Santa Catarina,"

T d P Ida, (com muita auto-eona vas· (socíologte), - se
na forma da ieí etc. ,

.

'

oman O O U SO'. • • ciência) que afirmo não na minha matéria eu lhe FAZ SABER aos que o presente edital de citação, com

CL Peulo Morrettl serem O" pais que edu- der nota 3. estaria 'bom?
o prazo de. so dias, virem ou dele conhecimento tiverem e

fílh
interessar possa" que por parte de ADELAIDE DA SILVA,

Um dos primeiros cuidados de quem divulga
cam seus lOS, mall são - O senhor seria maís atraves seu IIssistente judiciário, dr. Friedel Schacht, lhe foi

; o Leoni�mo é, sentir junto aos CGLL o valer que
os .filhos que educam seus do que generoso, porque dirigida a petição do seguínte teor:

8 matéria lhes desperta. Parece-me, poís, de bum pais; afirmo também que, acho que não a mereço... Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá

alvitre, verificar de imediato o apreço ou o me
se é o peotessor que ins (Examinei a8 notas do do SuL Adelaide da Silva, brasileira, oasada, do lar, resíden

noseeso de que se revestem 'os nossos esorttos ou
trui seus alunos, são os estudante nas demais ma

te' es domiclllada à Ru!lo Joinville, 8/n., na cidade de Jaraguá
1

.
' do ui, estado ,da Santa Catarina, através seu procurador,

as �ossas palestras envolvendo essunto pertinente
a unos que educam seus têrías, envoquei mental- 'ufrafirmado utinstrumento proouratório Incluso (dec. 1), vem

8 Líons Internacional. professores., mente Bua "ficha"; equa- respeítosamente a V. Exa. expor e requerer a presente, Ação
Ê lógico qua não nos cabe interferir na ma,

"Os 'vestibas" chega, cionei seu cociente de Ordinária de Desqillte, ·contra o seu marido Oelestino da
.

'

ram ao Ilm M' um
.

t lí êneí f I
' Silva, brasileiro, casado, sem protíssêo deflnlda, residente e

neira de pensar e de agir de quem quer que se
' al8 a 10 e ig ncra: a er a SU8 domlclllado em local Ignorado pela suplicante, pelos fatoB

ja, todavia, em muitas circunstâncias, a força dos e!ap'a. Mais uma "vívên- honest�dade, e disse cal- e fundamentos ,a seguir expostos. 1) - que a suplicante é

nossos argumentos te� o c�ndão _de quebrar o ge
ere escolar de até onda minhamente): casada legalmente com o suplicado dêsde 30 de junho de

lo das pnmerrss reaçoes e predispor as pessoas pode ir It sadismo pra - Pois você terá nots 1962, conforme cerUdã!> de casamento Incluso (dec. 2) do n.o

Para a. semeadura que realizamos no terreno das tleado, em geral, contra 6,5 em sociologia. Certo? 797, extraída pelo distrito de JOSé Boiteux, Comarca de Ibi-

1 rama; 2) - ,Que após dois (Z) anos aproxímadamente, o 8U-

eonvícções leonístícas. Para tanto, lançar mão de
a unos, eontra 08 que, (Esse aluno é hoje for plicado abandonou a suplicante, diga-Ia lia data da celebra-

surrados lugares-comuns em nada centríbuí pata
com sacrificiol! inauditos, mado. Com brilhantismo, eão do casamento, deíxando-a sem condições de manter seus

o desenvolvimento de uma semente sabidamente se expõem aos exames Formou-se em Díreíto, dois filhos menores, am virtude de sua companheira e amante,

fértil, mas queexíge pertcía.dos S8US semeadores, (e vexames) do: "vesti- Com carreira esplêndida
com a qual mantinha relações estreitas e inequívocas; 3)-

b I "N'
Que da uuílo do caiai, suplicado e suplicante, nasceram

Dai a objetividade que devemos emprestar a tudo !l_ar. ovsmente a opio já iniciada, faz 2 anos.) dois fithos, Edram Celestino e Maria Oreuza da Silva, atual

quanto envolve matéria não tão comolexa na sua
mao de estudantes, co- Eu hoje, após novo ves- mente com 8 e nove anos consecutivamente, Impúberes, que

subjetividade, was profunda na sua doutrinação. mo esta, do Rio, após tíbular torno a indagar permanecem sob, a guarda e proteção da mãe, era suplícan-

..

' As aulas de Leonísmo, em sí, S""O de grande co,nseguír o primeiro

lU�1 dOS,
senhores profesaores, te; 4)\- Que amboe vivem em separação de fato há apro

D G , á bí é
xímedamente 8 (oíto) anos, tendo eià constituída nova socíe-

utilidade para todos os CeLL, tanto para os 're- gar na rea 10 - m dic meus colegas: Afinal, dade conjugal de fato 'com Edmundo Butke, nesta cidade de

?rutas d.o serviço desluteressado quanto para Oll
e s.e negar a c?metnorar quem de nós exige que Jaraguá do Sill, onde vieram a 'nascer três (3) filho�, Antô

Já rompidos nas refregas das batalhas leonístíeas, o titulo: 'Vestlbula r pa- o aluno seja um "craque" nlo; Alzira e Valdeliria de Soliza, Mm um (1), dois (2) e

Elas são instrutiva, não podendo, em hípötese ra mim é a maior bar- precisamente na "nossa" quatro (4), os dois prímeíros anos de idade e a últlnIa com
.

t f
' 4 meses de idade (deocs. 5,11 e 7); §) - Que o patrlnIonio do

alguma, 8tH' ab?rrecidas. mas apreciadas, para 'des reira con ra a ormação matéria (sociologia, ma- casal na epoca da separação do lato, sömente possuíam bens

pertarem entUSIasmo e loteresse. O, ambiente, leo- profissional do individuo. temática, Usica, quimica, de uso pessoal, 'sem quaisquer outros benll, constltuldo· ne

lI.istico normalmllDte properciona condi"ões fav.o J:á pensou que coil!a hoc portugues, etc J? Vai ser nhum valor economlco ou financeiro; 6) - Que o suplicado
" .

à 1 L
Y rrivel é voceA esta 'f I

.

t' desd,e então reside em local Ignorado pe.la petlcienária, fa-
r..vels s au as de eonismo porque seus mem-

r a- o a uno preClsamen e um d
d f ló ?'

zen o-se necessário sua citação por edital; 7) - que neces-

bros não visam ao gigantismo intelectual dos indio zen .o uma prova e ter i logo. um químico? sita de desquite face a legalização do caiai entre petlclená
víduos mas' às disposições de trabalho ,do Clube. que por na eabeça que um físico? um matemáti- ria e Edmundo Bll-tke, seu cempanheiro,' e, por tratar'8e de

Em q.ualquer circunstância, para tomarmos .o
o colega ao lado não co?"um sociólogo?) pe880a sem posses necessitando de auxfllo-famflla para a

1 d CCLL
. pas8a de um rl'val mes Senho f' educaçã�ecrlaçãod08seus5(cinco)flIhosmenoressobasua

, pu s.o. o� e regIstrar-lheS as reações, faz-
.

.

,- res pro I:'ssores, gl,1arda. Dos motivos e fundamentos, Que, quando ainda con-

.se mIster apresentar n08sa8 aulas de Leonismo mo que. seJIt. o seu me, meus colegas: não é pre vivia com seu marido legalmente constituído, este excedia

não envoltas pelo véu do misticismo ,ou acoberta- Jhor amIgo? (a luta peja ciso !'er "humano" lianti- se em bebedeiras costumoziL8, Ingerindo inestimável quanti
das pelo enigma do abstrado, mas aureoladas pe- vaga). mentalista; é preciso mos- da,de de bebida alcoóJlca. ,Dàva-se, a suplicada, a constantes

la ess,ência da verd.a,de e difun,didas pela 1'1'''''0 do Deve ter' SU8S causas, trarmos a08 estudantes relações com outras mulheres, deixando.a supllcante sem

yG t" b provlmentol para alimentar Bua famflla, gastando o pouco
exemplo. E em qualquer lição o exemplo· não é que, quan o malS se su - que temos (porque somos dinheiro que auferia em bebldaB alcoólicas e em manuten

apenas um roteiro, uma ajuda', mas, um guia se-
metem Oll professores a formados) o que de nós çAo da amante, no sentido de satlsfaze·la dos seul deBejos.

guro e absoluto. "cursos" (aperfeiç.oamen· se exige transmitir aos Quaudo em tranle alcoóHco, aplicava constantes surras na

CCLL, recebamos SI! li"ões' do Leonl'smO com to, pedagogia, psicologia). nossos alunos: educação suplioaDte, retornando In8uportável a convIvência entre am-

Y m t d
bos. Eis que no ano de 196,4, veio a abandonar o lar conjo-

a mesma curiosidade, com a mesma expectativa
alS se aeen ua essa ma- 'em to os os sentidol. Em gal, o 8uplicado, sabendo-se depois que térllueguldo destino

da prim�ira, pois sua mensagem, deve sempre nia-negativa, anti·educa- aferição de nota sob're- com sua amante, desconhecido o paradeiro at!! hoj'e. Aban

crmter atributos vivificadores capazes de comba cional, quase sádica, em tudo, porque �abemos donou, o suplicado, mulher e dois filhos; sendo um recém

t d· ê relaca-o aos' veotl'bulan mUI'to bem d' t'" nascido por ocaaião do evento, há aproximadamente oito
er n08SOS como lsmos an micos,'capazes., sobra- ' .,..

. - IS lDgUIr um
W

d P ?
'

..' I d'"
- anos, tendo a sU,bllcante passado verdadeiros traumas, sem

tudo, de nOIl transforma(!7 em causa'eficiente e
os.· orque. , ma an ro' de um "ho- .cogltar dOll preblemas de ordem financeira para alimentar II

i!lstrumental do serviço desinteressado.'
r Certa feita, em provas ,nesto". 'Para isso sômos numerosa prole. Dois sAo os flIDdamentos juridlcos principais
finais de ane letivo, alu· professores. Ou não 8Ô- invQcados pelos fatos expostos: 1) - A seTIcia ou injúria
no meu, (Curso Clássico), mos "professor" ,de eoi- grave, 2) - Abandono voluntário. do lar conjugal, durante

!lois anos contlguos. Tal fundämanto eltá .inserido no Art.
me procura: silsima nenhuma, senão 317, n. III e IV de Cód. Civil. Do requerimento. Pelos fatOB e

.

� O senhor me pode· das nOjsas próprias im- direito acima exposto, com fundamento no art. 317, ns. III e
,rIa dar "uma mão", prol, perfeições, nossas insu IV, e segs. do Código Civil, amparado, ainda na Lei n.· ,988,
fesllor, para alcançar ficiencia8, nossa8 fra- de. lO de dezembro de 1949, conrito ordinário estabelecido

éd' t p
.

d" 5t 'd'
nele art. 291 e segs. do Cód. de 'Proe. Civil, requer a V.

m la .. �. reClSO e"', .... quezas lante d. nossos Exa. a citação do 8upllcado na forma especial prescrita do

,

- Meu amigo, - fiteio, estudantes. art. 177 e segs. do Cód. de Proc. Civil, citação por edital,
para qua o Réu venha responder no prazo legal, depois de

-c-----.-------.....--------- feita a citação, nos termos da ,presente AçAo Ordinária de

�
..

d' d D t' H
,-

"H M IIH t' Desquíte, podendo constatá-la, se quiser; sob pena de COD-

uO�le ß eesDlr IUI e lereitlul 'DL' :::��n:�b��n�o:':t:1: �eq�:� ���!?� ��e;::.aie�:: afl���
C. G. é'. n.· 84 435 775/001 tação, ou mesmo antes de despaohada a Inlcial, seja por V;

Exa. tentada a reconclllação remeta do casal, para que as

Assembléia Geral Ordinária partes transijam, para um eventual dllsquite amigável, ou-

@ ,yindo pessoalmente as partes, determinado as dlllgência que"

Edital de Convocação Julgar necessárias; reduzindo dito, ato a têrmo, caso não
haja solução amigável, com a necessária e Indispensável au
diência do DO, Represéntante do Minlstério Publico, tudo
conforme disposto na Lei n. 968 de 10 de dezembro de 1949.
Requer, finalmente, depoil de dlllgenciadas aB providências
no. sentido da reconclliaçAo, ca80 não haja dita reconclllàÇAo,
SejB a açAo no final· julgada procedente, condenando o supli
cado no pagamento das CU8taS processuais, honorários do
advogado e demais cominações de direito, independentemen-.
te da açAo de alimentos que lhe poderá ser proposta. Pro
testa provar e que alega com o depoimento pesssoal do Réu,.
sob pena de confesso, inquirição de testemunhas, cujo rói
será, apresentado opo�unamente, apresentação de documen
tos e de quaisquer meios da prova ein direito admitidas e
não defesas em leL Da-se A presenta para efeitos meramen
te fiscais o valor de Cr$ 60D,OO. N. termos pede deferlmen-

=_===�==============
to, Jaraguá do Sul, em Z1 de novembro de 1972.

'

'eELE5C II- , (a) Frledel Schacht, Advogado.
. U Ima Oficina de, consertos de DESPACHO: "R. h. A. R. Designo o dia 19 de feverei-

ro, dlgo,.o dia LO de março do amo p.v.. as 14,00 horas pl

,C'ompra L'aquna Radl-adores
a audiência de conciliação. Expeça-se edital de citação do au�

plicado, pelo prazo de 30 dias, para que contaste a ação, que-
'

d
rendo, nos 10 dias subsequentes à realização da audiência, ca-

Sexta,feira, dia 5, marcou' a assinatura dos

II WALTER, KUe "'�SCHLIES

, I'
so ,não haja conciliação ou a ela não compareça. Notifique-se

atos finais necessários à . .transferencia, para a ln �l��ft���nte. Jguá do Sul, 22/11/72. (a) A. Aguiar, Juiz de

CELI?SC, do sistema de
, distrillUição de energia. Rua 36 - José Emmendörfer, 1734 ! ,Ein virtude do que foi expedido I' presente edital, pelo

e!étrlca no município de Laguna. Já nos próximo!! qual chama', notifica e cita o. requerido CELESTINO DA SIL-

dIas. a .CELESC iniciará suas atividades naquele I,F================='-=-=-=-=-=-=-=-=-!� 1
VA, para comparecer neste Julze, sala das audiências, Edifí-

m_umc.ípl(� -6, através da sua Diretoria de Opera- �
cio do Forum, no dia 1.° de março p.vlndouro, às 14,00 horas,

ço á' O R F R I E O E L S C H A C H T
a fim de assistir a audiência de couciliação, tudo conforme

.

es J se preparou para que o abastecimento da
'

petição Inicial e despacho supra transcrito, ficando desde ,já
Cidade não sofra probltlmas decorrentes, deslila •.

" citado para todos os termós da ação e, querendo, contesta la,

transferência. Para assegurar um atendimento no prazo de 10 dias, contados da audiência designada, sob

dentro dos padrões da CELESC, jâ foram "nviadas A D V O S·A O O e A U O I T O R
pena de revelia e confesso. Dado e passado nesta cidade de

para LA.GUNA os equipamento! e peslloal técnl'co
Jaraguá do Sul,aos vintequatro dias do mes de novembro do ano

C. '1 C
.
de ,mil novec,entos e letenta e dois. Eu, (a) AmadeuMabfud,

n.cessá�ios à execução dos serviçol.' lVI, omercial, Criminal, Adminis· escrivão, o subscrevI.
'

EstIveram presentes ao ato a Diretorio da trativo e trabalho:
.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

CpELESC,.? Secretári� dos Serviços Públicos, Dr. Com diversos cursos de especializa-
aulo Muller de AgUiar, do Prefeito de Laguna, ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.

Dr. Saul Ulysséa Baião, além de AssessoreI e Atende cobranças para Blumenau, e

Chefes de Departamentoll da CELESC. Assinou cidad8� ci.rcunvizi';lhas.' .

pela CELESC o Dr. Osvaldo Moreira Douat seu Hscrltóno; Avemda Mal: Deodoro 406
Presidente. Com a incorpor'1ção de Laguna, � CE- (ao lado da Farmácia Annida)

,

'dLESC dá prosseguimento à politica de absorçio

L
Residênciá: Ayenida Mal

•.
Deodoro 903

a8 ár�as que ainda não lhe pertencem, conforme - 1.° andar - apt.· 203
'

. precoDlza a politica de energia elétrica do Go- JARAGUA DO SUL·� ianta Catarina
Terno Federal.

,

l
=-- --:--

"Vestiba"

Indústria . da Madeiras Rudolf S. A.

\ I

CGCMF 84430644/001
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO
. 'p�lo presente' ficam convocados os senhores

aCIOnlslas destll sociedade para a assembléia geral
ordinária à realizör-se no dia 30 de janeiro de t973
às 15 horas, no escritório da firma, à rua Venânci�
da Silva Pôrto, ,73� nesta cidade de Jaraguá do Sul
afim de deliberarem sobre a seguinle, Ordem do Dia;

1.) - Julgamenlo dos documentos e cOOlas, do
exercício encerrado em ,31 de outubro de 1972.

2.) - Eleição da Diretoria II dos membros do
Conselho Fiscal.

ã,) Assuntos de. interesse sociá ..
A V I S O

Acham:ae ii -disposição dos senhores acionistas,
na sede social,· os documento!> a que se refere o

artigo 99 do decr�!o lei n.· 2,627 de 26 de setembro
de. 1940" '

JaraguéÍ do Sul, 04 de Janeiro de 197ã
r João Úermano Rudolf. Diretor Gerente

CPF n. 009 676 539

Pelo presente ficam convidados os Srs. SOCIOS
desla sociedade para se reunirem em lI.ssembléla ge·
ral ordinária, a, realizar se no dia 28 de janeiro de

1�73, às 1.5,00 horas nd sede social ii Estrada "apo
cu' Hansa, para tratar da seguinle ordem do dia.

1.0 Prêstação de conlas.
2.° Eleição da Nova Diretoria,
5,· Assuntos diversos de inleresse da saciedade.

Frilz H. Weller Presidente

Jdraguá do Sul, 05 de Janeiro de 1973.

NELCIO. BORCK
ELETBEt::ISTA AUTONOMO .

Instalações em Geral

AI Gelúlio 'aliiS, 685 (Jllnla a Loja de lalumóveis Cosia)
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO 00 POVO
ANO LIV JARAGuA no SUL (SANTA CATARINA) SABADO, 20 DB JANEIRO DE 1973 N.o Z.719

M t N I �NOT t C I A SSDC. Esportiva Reer.ati.. "ViairlAseu noDO. hOreiriO
o Combale as drogas, que hoje preocupam 10- . .' Firmado pelo etecíen gráfICa de Jaraguá do

da a humanidade, deve ser feito em 5. níveis: educa, C.G.C. 84 ..32 722/001 te Chefe da Ag6nci'_, sr. Sul, palsará a adotar

cienal, . represslvo e reeuperanvo, ESla é a afirma Assembléia Geral Ordinária Manoel Povoas Ftlho, Ti- o I,cuinte horário exter-

eäe feita pelo Preso da'COlIJissão' Nacíonel sobre EDITAL DE CONVOCAÇÃO, mos de receber of1�io no. Dias úteis - das 8 hl.
Narcólicos e Uso de Drogas nes EUA. em que nos. eomumca às 20 hs. aOI sábados-

x x x Pelo presente ficam convídedcs os Sril.•ócios para cenhecímeato dos

I d 8 h à 18 h
A sanção do projelo do Código de Processo desta sociedade para se reunirem em ASlembléia interesladol que, por de- as. S. s .s. e aos

Civil provocou euforia entre os depurados, 60 anos Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de [aneí- termin�ção superíor a demíngos e fenados

se passaram d. última vez q.e um parlamenlar linha ro d'e 1973, àl 9,00 horas na sede social à rua AgênCIa Postal e Tele das 8 as, às 14 hs, '

oporlunidade de volar um código, É uma obra, dil' Joinville, 2070, para tratar da seguinte ordem do dia:
se Acioly Filho, ao bem esrer de Iodos. 1.. Prestação de Contss.

2.° Eleição da Nova Diretoria:

EI t t J
r

S Ax x x 3.· Assuntos diversos de.intll�tls8e dasociedade. e romo ores araguaEsmeralda Barros, 11 male badalada atríz brasi- Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1973.

I
· ·

leira do Cinema italiano garlnle que' nudez dá sucee- G' M II P
.

d t
so. MIS reconhece que redunda em. seu 'próprio pre

ige ue er, resi en. e CGCMF 84429695/001Osmar Bartel. Secretário •

juizo. "ôe a mulher começasse II se vestlr mais ede- Sociedade anônima de Cllpilll aberto - GEMEC/RCA-
quadememe, os homens IIS valorizariam maís.' -�---

72/338 - Ilua Venâncio da Silva Porton.« 399 -

x x x O laraguá do Sul (SC).
Segundo a imprensa o ccntrebasdo de gado Assambléia Garal Extraordinária

esté-se dando, agora, do Bra'sil para o Uruguai. Pre- Milionário São' :::onvid�dos os senhores ectontsree desta
ços melhores estão ditando I manobre. Pontes pro- sociedade pera participarem da Assem�léia Geral Ellrlordi-
prielárias, Contudo, dizem que os donos devolvem Sing Po, de 12 enoe, eérá o beneflúíérto niria a realizar-se no dia 10 de fevereiro vindouro, às

.

os novilhos pera o Uruguai, -osde os preçÇJs são ten-
de um fundo de mil döla res formilillo pelo 9 horas, com I seguintetedores,

'

testamemo de Claire :>ease, lido num IribilDal ORDEM DO DIA
de Los Angeles. Pelos lermos do testemenro, .1. Verificação da subscrição das 840.896 ações
.100 dólares mensais serão pagos pare a ma- ordinárias e 1.909.104 ações preferenciais, conforme

, aUlorização da Assembléiil Geral Exlraordináril reall
nutençãe de Sing Po a filha de Claire, Rose· zada em 21 de outubro de 1972, com o aumento do
mary Porler.. capital social pira e-s 9,600.000,00;

Os dois nelas "'de Claire ganharam também 2. Alteração eSlalutária;
,

mil dólarea cada um.
5. Aesuntes dlvereoe do lareresse social.

laraguá do Sul, 18 de janeiro de t 973.
Eggon' Ioão da 5i1va
díretor-preatdente

xxx

Nos 47 testes de 1972, a Loteria Esporliva do'
Braail; arrecadou a imporlância brute de Cr$
624.696,706,75. São Paulo e Guanabare fez maior
número de milionários. O Piaui duraete Iodo o ano

de 1972, epreseatcu epenas um mlllonérto.

Agênaia' dos
Gorreios fern

xxx

Sã. Benlo do Sul requereu e obteve aulorizlção
do Minislério da Indúslria e 1110 Comércio, pera o fun
cionamento da 1 •. EXIBE 100 - Exposição ludus- �============..,;",==.==��-�;",__�

�� eAgro·PuuáMa 100 8no� que sUiÍ. re.linda I������������!�����������������.������������.
de 21 a 50 de eerembro vindouro.

xxx

A RfFSA eSlá procedendo a instalação de no
vo sletema de ainalização. Em laraguá do �uJ, no

correr .tesla semana, a equipe da Rede de Viação,
realizou a colocação da sinalização na passagem de
nível, nll Mal. Deodoro. Ficou muito bonito.

xxx

O governo vai reduzir II taxe de lutos bsncérlos.
A redução slZriÍ de 1,2% e,5% ao ano, em Iodas as

operações finaoceiras, de acordo com a decisão ado
tadl pelo Conselho Monelário Nacional. Os bancos
tiverllm como buefício o não depósito compulsório
da Relolução n.· t5�.

xxx

O Iradicional 13.· B. C., de loinville, Vii mudar
de número. A recenle reorganização no Exercilo, criou
o Grupamenlo Lesle Calarineose. PassariÍ a ser o

62.0 Balalhão de Infanlaria, com cerimônia realizada
no dia .17 do .correnle. e lerá Curso de preparação
de Oficiais da Reserva.

xxx

Um veIculo aUlomilÍlico soviélico carregou auas

balerias solares e vai iniciar explorações no solo lu
'Dar, enconlrilDdo-se DO Mar da Tranquiliäade, a 180
km. do pODIO onde alunissou o Módulo da Apolo· t 7.
Prosleguirá nas inveslig-ações do seu anlecessor.

BEIRA-RIo
<:LlJBE DE <:A.MPO

A,iaamos nOIlOI distintoa AUlociado8 pa
ra

. comparecerem Im nOBsa séda aUa i Praça
Angelo Piazera, 33 - 2.· andar du 14 às 18
horaa, munido. de 2 fotografias 3x4 do prezado'
s6cio e de Ileus dependentes .para· oonfecção da
carteira de associado.

A Diretoria

It Agradecimentó

"Sinf Po", o novo milionário, .é um galO.

mínimoo
Ne s I e

máximo
Verão

pelo

....
Quai idade �Spr;ng.rAdn,;rC!'

à sua espera em

Venliladores

Exaus.lo·res

Geladeiras

Tudo para o seu lar.

A sua espera em nossa

nova loja.

.E as condiçoes de pa-·
gamento é voce que
escolhe'

e sem mais ...

.J
!
- Ganhe gratis um

Livro sobre "Transa
ma%ônica a Redes
coberta do Brasil"

A Fam.íIia enlulada de

Eugenio Cezar Woli
ainda profundamenle conslernada com o seu

desaparecimenlo, ocorrido dia 08 de janeiro de
'

1975, com a idade de 65 lnos, vem de agra·
decer a Iodos os parentes, amigos e conheci
dos IIS manifestações de pesar, e, aos que
IIcompanharam. o extinto alé a sua úllima mo

radll, aos que enviaram flores, coroas, lelegra·
mae, enfim, a Iodos os que de uma forma ou

oulra solidarizaram-se com Ião dolóroso Ira,nse

porque passarem.
llraguá do Sul, jaulZiro de .1975 ·1A PaOlilia enlulada

I'�------------------�--------------------------------------_I

Comércio e Indústria BREITHAUPT ,S.A.
Av, Getulio Vargas 268 JARAGUA' DO SUL - SC
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