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Aniversariou

Gamara municipal Elege
Gomissões Permanentes

Comissão de ,Cultura e Assistência �cial:
Presidente Vereador Sr. José Alberto Kluzke,
Membros - Vereadores ôrs. Waldemar Rocha e

João Vegini.
Comissão de Agricultura Industria e Comércio
Presidente Verareader Sr: Affonso Franzner.
Membro. Vereadores ôrs. Fidelis C. Hruschka e

Ieda Marii! de Souza.

A Câmara de Vereadores reuniu-se 3a.' feira úl
tlma, com, a finalidadeade eleger as Comissões Per
masentes do l,.egislativo laraguaense. Mais uma vez

ficou demonstredo que a união ainda está para
acontecer. ARE�A e MOB marcharem com candidatos
próprios e .em casos raros a oposição participou das
Comissões. multilando se por falta de adequado dia
logo, os órgãos de trabalho da Câmara de Vereadores.

As C o m iss õ e s Permanentes, pera o biênio
1973/1974; ficaram constituidas de seguinte, maneira:
Comissão de Justiça e Redação:

'

Presidente -- Vereador Sr. José Alberto Klttzke.
Membros - Vereadores Srs. Waldemar Rocha e

Fidelis C. Hruschka.'
Comissão de Finanças e Orçamento:
Presidente - Vereador Sr. Fldelts Carlos Hruschka.
Membros - Vereadores ôrs. Affonso Franzner e

José A. Klilzke.

Comissão de Obras e Serviços Públicos:

�� m�r���ária� �ã� tr�i�aúa� �ara matar
A idéia surgiu em '!.971, serviam paril lavar pratos,

quando um governo afri cozinhar e fazer outros
cano 'que tinha contratado serviços auxiliares. Ralf
um conttngenre de rnerce- 'Hastímeíer, dono de um

nários na Europa arrepen- escritório de importação
deuse depois e pediu um e exportação de Zurique,
desconto de 25 por cenro resolveu emäe enrrer no

Vereador Sr. Waldemar Rocha. sobre o preço prefixado. negócio e agore oferece a
Vereadores ôrs. Mário A. Planincheck e Muitos dos mercenários quem Interesser uma força
Affonso Franzner. não eram de briga e só mercenãrta pare qualquer

serviço, até mesmo os que
não são feitos pelos ho
mens. Sua força é cons

tituida de mulheres iovens,
de boa forma Iístca, ágeis
no gatilho e decididas a

entrar em qualquer briga,
desde que -renhe- alguém
dieposto a lhes pagar.
Hasllmeier - um pacato
cídedäo admirador de Bach
e Mozart - "exportou"
pere a .,Africa, a titulo ex

perimental, um contingen
te de :;0 de sues amazo

nas e o êxito foi além
das expecteríves. Ele con

ta o caso de um políríco
africano que estava Iezen
da um comicio rodeado
de duae loiras e elegantes
secretárias - na realidade,
duas' mercenárias - quan
do um desconhecido pulou
pare cima do palanque,
numa atitude agressiva
O agressor foi imediata
mente iogado ao solo com

um violento e C e r t e i r o

golpe de kilratê dado 'por
uma das moças. Segundo
a revista italiana Innabella,
a f o r ç li mercenária de
Haslimeier é Ireinadil num
cllmpo situado no Sul dll
Baviera, às margens do

Ilago COOlltança, sob as
ordens da quarentona ale.

Imã
Ern" Schreiderin, Sã'c

recrutadas iovens belgas,
frllncesas, alemb e algu·
mas italianas e, segundo ---------------------
Erna, são as seguintes as

condições para sua acei
tllção: "Boa forma fi si ca,
nervos de' aço, aulo con

trole li capacidade para se

adaptar a qualquer situa
ção O idealismo e os

IIfetos ,são considerados
nociv'os aqui. Nada de
mulheres sentimentalmente
fracas ou que se IIpaixo
nilm facilmente, pois não
se pode confillr nelas". O
treinamento dura I dois me

ses e se Il candidati! qui
ser fazer também o curso
de para-quedismo o tempo :------------_, _

dobra. Programa do curso:
despertllr de madrugadll,
marchas f o r ç Il d Il S nos

bQsques, maneio de vefcu
los pesados, comida fruo
gal, judô, �dratê e firo ao
alvo.

Presidente
Membros .Recern empossado, o Illestão, deverá reallzar-se

::>refeito Eugênió Strebe, a pessegem dos 100 anos
comemorou no dla 5 do de fundação d. comuna.
correnre mets um ano de Por isso. saudamos o no
vida. lnlctando a sue vida vo alcaide e nos congra
pública à frente da Prefei- tulamos pela passagem do
iura M,unicipal de !araguá 'seu natetíclo, certos de
do Sul, tem a seu cargo que -proletarä .o nosso mu
a esplahcsa missão de con- nicíplo, através de uma
duzir o muntcípío por um administração dinâmica e I

dós períodos mais diftceis;' empreendedora.
POil, no termino de SUII

NotíciasMin
I

I -
O Presidente Médici declarou

1973 o ano nacional do turismo, e

o Ministério da Indústria e Comér
cio vai iniciar programas objeti
vando trazer iOO mil visitantes es

trangeiros, para dinamíaar 8 inf. a
estrutura turística já instalada.

, x x x

O Conselho Federal de Educa
ção modificou todo o processo de
pedidos ds reconhecimento de es
oolas de auperíor, considerado '10-
lumoso e subjetivo. Agora o inte
ressado entra com I original, 30
cópias e uma via da necessária do
cumantação.

x x x

Empregadas dom e s t i c 8 s não
pOdem ser incluídas na CLT. O
Ministério não tem interesse por
não se enoontrar o País preparadO
para essa inclusão O único direito
trabalhista as&egurado pela lei aos

empregados domésticos são 8S férias.
li: x x

Enquanto isso os clubes qlle
praticarem dois tipos de jOgOR
olímpicos estarão gozando os be
nefícios da isençlio empresarial do,
INPS. Medida muita sábia adotada
pela instituição de previdência, pois,
vai 'beneficiar em grande número
de %' atletas.

x x x

O governo brasileiro por seil

Ministério dI Agricultura acaba de
suspender temporáriamenle 8 'im
portação' de suinos, produtos e sob·
prOdutos da Europa, onde se veri
fil'l8m focos da "doença veaicular
dos 9uinos", ainda não existente no

Brasil.
li: x x

Com a finalidade d. estudar e

recolher dadoa Bobre ai possibili
dades oferecidas por Santa Catari
na para in"eRtimentos n08 setores
primários, eateu em Florianópolis
uma Missio Japonesa, chamada
Japan ExternaI 'frade Orianiza-
tion. \

'x:,x li:

Cinegrafistas da "Deutsche Wel
le" estilo visitando o Vale do Ha
jaí, realizando umll série de filo
magens, que 8erã� exibidas na ca-,

deia de televisão da alemanha. Ca
da vez mais, se expandem 88 atiel
dades turisticas do grande vale ea

tartnenss.
xxx

A polícia de Recife entrou em

ação pare apurar o roubo de oito
crâneos, fémur e Ifbias do mausoleu
da família Mallos Guimarães, na

ordem terceira de São Francisco.
Presumese que lenhllm sldo uttltze
dos na decoração' de ambíenre exö
tícos,

x x x

Visitante ilustre que percorreu os

Vales do Itapocú e Itaj,aí" ressaltou a

necessidade do povo e governo de
cepectrer-se ne manutenção do am

biente tfpico que tanto agrada os

turi!ltas. Ums lei di8ciplinadora po
derá dispor sobre o problema.

x x x

5a.-feira II ACIJ reuniu-se nova

mente com a comparencill das enli
dades vivas da cidade. Objetivo: -li

ligllção de Jaraguá com a BR-101.
O movimenlo é valido IInte 05 mo·1
vimenlos que vi,zam dar priüridad.e a

outra estrada, relegando II nossa a

2.° plano.
x x x

Clitarinenses estão voltando de
Altllmira. Quando os engenheiros do
INCRA sele.cionaram 08 c o Ion o s

catarinenses. eSlampamos • r t i II' o
condenando o áto. Hoje. eles estão
voltando desiludidos e mais pobres.
O INCRA deve resolver aquí o mi
nifúndio.

x x x

Uma rixa em São JOllquim, a

cidade mais fria do Brasil, com l,õOO
ms. de Illtura, tlOve um desfechá la
meDtável. O Vice presidente da Câ
mara foi assaasinado c9m Ireis fa
clldas. O acontecimento verificou·se
nll porta de um 11Ilão de baile.

x x x

Mais algumas praias foram "desa·
conselhadas" para o banho de mllr.
A poluição campeia à Sollll e o povo
está compreendendo e se precavem.
As catllrinenses se beneficiam com
isso e recebem milhares de turistas,
à procura de águll limpa e saudavel.

Dr. João Furtado Mendonça
Esteve em nOS80 meio foi dado ver Da regtao

o sr. dr. João Furtado litoral e a zona serrana.
Mendonça e sua espõsa, Aliás, a Sra. Jucélia, no
sra, Jucélia Mendonça, día 7 do corrente feste
da alta sociedade itape- jou o seu "niver", em
runense. O distinto ca .. acontecimento que teve
sal. após percorrerem lugar na vizinha cidade
diversos países da Euro- de Blumenau, em ambien
pa e América, decidiram te típico como 'soíe ser
se para conhecer o sul o Frohsinn, no Morro de
brasileíro, começando pe- Aipim. O dr. João Furta
lo Estado do Paraná. No do Mendonça é rotariaDo,
norte-nordest61 catarinen- com 21 anos ininterrup
se puman8ceram por tos de 100%, visitou o R.
alguns dias, sediando as C. de Jaraguá do Sul,
Buaa atividades em Jara- onde deixou um sem nú·
guá do Sul, na residên� mero de amizades. O
cia do nOlso diretor. De· distinto catlal seguiu de.
pois das viaitas da Dra. viagem pa'ra POrto Ale
Zilá Rodrigues Leite e gre, devendo seguir ain
do dr. Stoessel Garcia de da para o Uruguai. e a
Freitas e lIua espõsa é o Argdotina. Ao dr. João
segundo casal a visitar Mendonça e dona Jucé.
a paisagem catarinense, lia, os' votos de ótima
que os deixou eocanta-Iestadia no sul do Brasil
dos ,com tudo que lhes e n08 Pfl{ses vizinhos.

\

Agradecimento
o ROTARY CLUB de Jaraguá do Sul vem

por este intermédio apresentar o seu p.nhorado
arradecimento a todos aqueles que colaboram ge
nerosamente atrués de contribuiQõec em valores 8
utilidades a' IHm de que o tradici(lrlal Natal das
Crianças promo.i.l!_o pt'lo nosso Club mais uma vez
obtinsss pleno êxito, Agradecemos, também, 8S
bondosas Irmãs do Colégio Di"ina Providência pe
la cessão das dependêociaB deste educandário para
a realização desta feata natalina.

Jaraguã do Sul (SC), 18 de janeiro de 1973.
Norberto Emmendoerfer, Presidente

Anuncie neste semanário, seu

anúncio causará boa impressão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital n. 8.028 de 2/2/73
Eurico Alberto Durieux e

Maria daI GrsQas Moreira
Copia recebida do cár

torio de Joinville, neate
Estado
Ele, brasileiro, solteiro,

hoteleiro, natural de San
to Amaro da Imperatriz,
nelite Estado, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Pedro Durísux

. Junior .e de Iracema de
Souza Duríeux.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural da Jara

W======S==O==C==I==A==I=/S======- guá do Sul, domiciliada
-+ e residente em Jaragul

=========" do Sul, filha de Honorio
Moreira e. de Anversi Mo
reira.

Edital n. 8 029 de 2/2/73
Dogobert Viebranzt e

Ineeburg Dahlke
.Ele, brasileiro, solteíro,

comerciante, natural de
Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente
em Jaraguá Esquerdo,
neste distrito, filho de
Kurt Viebranlze deAman
da Potapotí Viebrantz.
Ela, brasileira, soheira,

comerciaria, natural' d.e
Pomerode, OBste Es&<ado.
domiciliada e residente
sm Pomerode, nsate Es·
tado, f i I h a de Emilio
Dahlke e de Ilda Dahlke.

Edital n. 8030 de 2/2/73
Iriniu Maba e

.

Maria 'Carvalho

Edital n. 8.024 de 1/2/73
Wolfgang Schroeder e

Rita Dallagnolo
Ele, brasileiro, solteiro,

torneiro, natural de Ja
ragui do Sul. domicilia
do e r e B i den t e na rua

Joineilla, nesta cidade, fi
lho de Leopoldo Schroe·
der e de Ana N09asky
Schroeder.
ElIi, brasileira, solteira,

do lar, natural de· Rio
dos Cadros, neste Estado,
domiciliado e rpsidente Ele, bruileiro, solteiro,
em Santa Luzia, neste mecanico, natural de Ja
distrito, filha de Bonifa. ragui do Sul, domicilia
oio 1)allagnolo e de Elza do e rBAidente em Ribei

Dallagno!o. rão Molha, neste di�trito,
filho de Lindolfo Maba'

Edital D" 8.025 de 1/2/73 e de lau Braehmueller
José' Jair Silvann ," Maba.

Dacyra Modro Ela, brasileira, solteira,
industriaria, natural de

EI ... , brasileiro, Bolteiro, Jaraguá do, Sul" tiqmioioperirio, natural de Ara- liada II relidente na Bar·
quari, neate Estado, do'

ra do Rio Cerro, neste
mieiliado e residente na distrito, filha de Ambro
Ilha da Figueiro" neate sio Cartalho' e de Deo·
distrito, filho .de Jaime linda'Nichelatti Carulho.Silvano e de Ana Silvano.
Ela, örasileira, solteira, Edital n. 8031 de 5/2/73

balconista, na' u r a 1 de Copia recebida do car-

Itoupava, neste Estado, torio de Rio do Sul, nes- , O· Doutor Alcides dos Santos Aguiar, ·Juiz de
domiciliada re residente te Estado.

lfl\1lllt,ftfll �n��.�tflI
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

em Estrada Nova, neste Marcio Mauro Marcatto e II.JJ iL 'UI lU' bj 'UI
Santa Cat'lriOIl, na forma da lei, etc •..

distrito, filha de Arnoldo Vera Lucia. Schwinden FAZ SABER aoa que o presente edital de ci-
Modro e de Lilly Modro A tação, com o prazo de trinta (30) dias, virem ou

.

.
.

.

Ele, brasileiro, solteiro, \\7fI' p>rro� IDl"ll d�le conhllcimento tiverem EI interessar posss queEditll n. 8.026 de 1/2/73 engenheiro oivil, natural ,,,/ � � � ttlL por parte de, ANITA ZIEGE DA ROCHA, brasile i-
Wilfried Johann deste Estado, domicilia- ra, viúva, de prendas domésticas, relidente à rua
Schweinls e do e residente elll Jara" 1frd]IDl� � lMT Duque de Caxias s/n, na cidade de Corupá, destaROBimar Kreis gul do Sul, f i 1 h o d.e «J.l �=ßUVll Comarca, através seu bastante procurador. advo-

Ele, brasileiro, Boheiro, DOrfal Marcano e de Jut· gado 'dr, Hamilton José de Moura Ferro, fui re-

indu8lriarie, naacido em ta Breithaup' MarcaUo. O biapo prelado do querida uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, para adqui·
Blumenau, neate Eatado, Ela, bruileira. soheira, Xin5u, dom Eurico Krau" rir o flomínio do imó1'el a seguir d!'lacrito: "Uma
domiciliad,o e residente 'professora normalista, tIer, lamentou no Rio de área de terraa lituada_ à rua Duque de Caxias, na
à rua Verdi Lenzi, nesta natural de Rio do Sul, Janeiro a "dramatica ai· cidade de Corupá, fazendo frelite com vinte cinco
cidade, f i 1 h o de lCrich domiciliada e residente tuação" de algunl dos (25m) metrol para a citada rua, a linha dos fun
Johann Schwainle Ei de em Rio do Sul, fiiha de colonö. transferidos pe· dolÍ milde igualmente vinte e chico (25m) metros
Camila Isberner'Schwein- Alberto Schwinden e de lo INCRA para a Tran· e confronta com terr.Bs de Oscar Adams; a. late·1
Ie. liauraThieaenSchwinden. samazonica, na região de rail medem cada uma aproximadamente oitenta·
Ela, brasileira. solteira, Edital n. 8.032 de 5/2/73 Altamira, pois "aão reco- (SOm) metros e confrontam pelo lado direito com

auxiliar de escritorio, na· lhidos a acampamentos propriedade de Antônio Martins, recentemente
tural de Massaranduba, Haroldo Georg- e ou ficam-em tapiria cona· vendida para Gregório Komar, e Maria Bayer, •

neste Estado, domiciliada Ruth Frenzel truidos por eles proprios". pelo lado esquerdo c'om a propriedade de ,Hugo
, re&idente na rua .J086 Ele, braaileiro, solteiro, A situação agrava'lIe na Müller". Feita a justificação prévia, foi a melma
Deodoro Bíbeiro, Desta lavrador, natural de Ja- época das chuvas, quan- homologada, por sentença deite juizo, e determi·
oidade, filha de Rodolfo ragoá do Sul, domicilia- do .lIes colonoll ficam nada a citaçl10 dos confrontantes certos e interes
Kreis e de Cecilia Kreis. do e residente em Ilha da expostos a mosquitos e sados incertos. E para que chegue aI' conheol-

Figueira, neste, àistrho, piulÍl. mento de tDdoe intereslados'. ninguem alegue
Guilherme Edital n. 8027 de 2/2/73 filho de Edmundo Georg Dom Eurioo, que já ha. igoor!lDcia, mandou o.MM. Juiz exp8dir o presen-Selfino PauUn Marcolla e ,e de Jani Dorn Georg. 1'ia feito revelações 10 t8 edItal, que será afixado .no lugar de costume,

Amanda Maria Rylander Ela, brasileira, solteira, bre a TransamazoDica às portal do Forum, e publIcado Da forma da lei
Ble, brasileiro, solteiro, do lar, natural de Gus- juntamente com o bisp� Dado.e pass�do nesta cidade de Jaraguá do Sul,

operirio, natural de NiC" tuo Richard, neate Es- de Marabá dom Estevão a08 CInCO dIas do mes de dezembro do ano de
va Trento, neste Estado, tado, domiciliada e rSli· AvelarCardolo,disseque mil n01'�centos e letent� e doia. Eu, (a) Amadell Mlh
domiciliado e residente dente' na rua Join.ilIe, a assi.tencia medica é lud, escrIvão, o 8ubscrevl.
em Nereu Ramos, �eite nesta cidade, filha de preoarià e que hà lalta

'

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
di.trito. filho de Francis- Hermann W. Frenzel 9 'de água potave!. Em aua
co Marcolla e de SabiDa da Emma F. Frenzel. opinião, os 206 cruzeiros

_--------_ }doUa Marcolla. / / menlail pagos aos colo-
Ela, brasileira. solteira, ;Bdital n. 8.033 de 6 2 73

noa aão insuficientes pa·"Correio do Povo" do lar, natural de Mafra, Vigando da Silva e ra as "nece.lidades mi·
um Jornal neste Estado, domioiliada Maria Benta Romualdo. Bimas" dOI que ainda

a Serviço do Povo -

e residente em Nereu Ra- Ele, braaileiro, solteira, não receberam a. caIai

.._ mos, naste distrito, filha opar'rio, natural de B�r- prometidál pelo INCRA

"CORHflO . DO PDUO"
fundação: flrlur Muller - 1919

Empresa jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

·1973·
Diretor

Eultenio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual ...• Cr$ 20,00
Semestre .. Cri 11 ,00
Avulso • • • • Cr$ 0,40
Número atrasado Cri 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua .2, n.· 130 - Fone: 2023
jaraguä do Sul. S. Catarina

( Aniversários
Fazem anos hoje
- o er. Álvaro Batalha

Junior, na Guanabara;
- a sra. IdalinaGrimm.

Fazem anos amanhã
- O Sr. Adolfo Em·

:eell��o:{J:��; índnstríal

- a sra. Wally Bräur;
- o sr. Alberto José

Rubini;
- a sra. Ana, esposa

do Ir. Harry Buekmann:
- a srta. Karim Ma

riane, filha do sr: Die
trioh e Renate Hutenues
sler;
- o sr. Renato Nagel,

nesta cidade.

Dia 12
- O Hr. Guilherme H.

Emmendoerfer,
- o sr. GermaDo Rein"

ke,_ em Massaranduba;
- o j o vem Osmár

Horuburg;
- o sr. Joio Fari'nhut,

em Curitiba;
- o sr. Miguel Darta.,

gnamm Buckmann.

Dia 13

.

- A sra. Justina, ea

polir do ar. Alvaro Ber
--.. toli, em Nereu Ramos;

- o Ir. Ricardo Gumz;
em Rio do Sul;
- a ara. Erica Horst

Gonçalves, nesta cidade;
- o BI\ Henrique Gef·

ferd;
- o jovem Fernando

BIosleid;
- 8 ara. Emllia Hilbert

RUmann, em Joinville;
- o jovem Emeraon

Henke, em Curitiba;
a sra. Hilda Baade, em

Rio Cê,rro '

Dia 15
- O Ir. Heinz BIosfeld;
- o ar. Fau.tino Ru

bine, em Guritiba;
- a Ira. Silvia Thom

lien, em Blumenau;
- o Ir. Artur Vaael;
- a Ira. Tereza Wolf

Rau'
_: a ara. Lourdes Be

letti Padri;
- o Ir. Mário Vitório

Ralsweiler.

Dia 16
- O ar. ÂngelO Pedri;

neata cidade;
- o Ir.

Schmilt Jr.;.
..... o sr. Airton Fer·

nande Ram�
- a srta. Eries Hens·

ehel;
- o 8r.HenriqueFunke;
- o Ir. Lui:r; Beletti,

nesta cidade.' I

c:::::o_c::::-� de Ervin Alberto Rylan
der e de Angelina Ry-

MUD A S Iander.
'

ra Velha, neste Estado,
domiciliado e residente
na rua João Planínscheck,
nesta cidade, filho de
Norberto da Silva e de
Paulina da Veiga.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Jira
Ilui do Sul,' domiciliada
e residente em Vila Len
zi, neete distrito, filha de
Manoel Romualdo e de
Anlonia Romualdo

�=Co=i1lllIDla ��
Leões;e Domadoras

CL Paulo Korretti

Frutr/er.. e Orit...ellt.',

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja"
botíeabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamälías, Ooní
.Ieras, Palmeiras, eto., ete.

E para que chegue ao 00-
nheclmento de todos mandei
passar o presente edital que
será publicado pela imprensa
e em cartório oIde será
afixado durante Iii - dia.. Se
alloém souber de algum Im
pedimento seuae-o pIra . os
fins legais;
AUREA MüLLER

Oficiai

Mensalmente nos reunimos numa assembléia
festiva. Mensalmente parece qua um mito 'de ..mo

çõell nos invade a mente e faz pulasr mais forte
mente nosso coração leonístlee. Mensalmente a

sintonização das fisionomias habituais Doa propor
ciona aquele companherismo reciproco, próprio
de Lions. Mensalmente a presença de Leões e Do
madoras trensptra atra'Vés de aual atitudades, de
suas expressões, de lIua convivência, enfim.

É nesse ambiente de .eonteatemízação que
Leões e Domadoral dedanuviam desilusões e criam
condições de planejamento e trabalho, em que-a

GRUBßA participação de ambos não só emite conceitos leo
nístícos mas, o que é importante, planeja realiza
ções, E um

.

exercício constante que a vida leonís
__________ tica nos reserva e a cujas decorrências temos que

nos adaptar, mercê de uma investidura num elu-
-

be de aervíçc.

Aluga se
E é asalm que nOS80 trabalho vai se desen·

•
volvendo normalmente, nivelando dificuldades e

aplainando desníveis próprios de um mister que,Fica resídencta, 1.. _an�ar, como qualquer outro, exige esforço na sua realíterraço e 8 dependêncles. zação e conííauça nos S8U8 objetívos. A co- adju-Alug'uél 350.00. . ,vação de todos nessa realização coopera prepon-'Garagem à desejo. derantemente para a obtenção de resultados com-

pensadores. I

Duas ou mels salas pa .

Circulando á _corrente benfazeja da concör

comercio ou pequena in .. �I8� da ,eomI!reensao e da vontad�, como fator�s
düetrta, ezulelos, câmaras mdlspe.nsávels de sucesso, a reahzaç�o do serv�,
frig.. à deselo geladeira ço desInteressado. representará a tônica do se!ltIr
grande, balcão de vendas comum � do deseje de todos. Ausente o entuaías-

gar A l u g u é I a
mo declina a ventade, menos prezada 8 compreen-

�ombi:��m. são dificulta o diálogo, banida a concórdia explo-I!. , de a ira e o ambiente de trabalho se torna de 10-
', Tr�tar com o proprleté- do impraticável e até dasaconaelhado. Felismente,
riO, a Rua Preso Ep. Pes Leõea e Domadoras são responl!á1'6is bastante' pa
soa, 71-85. ra jamais provocarem situaçõell dessa natureza, in-

compatíveis com sua condição de pesaoas voltadas
para o bem e para o servir.

Leões e Domadoras, monopolizando sentimen·
tos leonístic!ls, .demonstram apego à causa que

A· t e n ç a- o '. abraçaram, acrescentando à sua generoaidade maior
densidade de amor ao serviço desinteressado de
par com a firmeza !la vontade de perfilhar um

esforço mais profundo e mais integral.
.

) Consagrando·se a causa leonlstica, Leões 8
Domadoras sempre repreuntaliI uma maior soma
de esforços para,multiplicar realizações, sempre
aglutinam uma melhor disposição e uma melhor
distribuição de encargos para objetivss campa.
nhas, cujo escopo encerra o 1'erdadeiro sentido
da participacão a dois .

PEÇAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Registro Civil
Aurea MülleD Grubba, Oficiai
do. Registro Civil do I. Dis
trito da,Comarca de,Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que oomparece
ram BO cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habllltarem para

casar-se

Negócio de. Ocasião.
Vende-se um Biu e

Quintanda C/SÓlida e nu·

merola freguesia, em
ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria n. Blllneário
de Barra Velha.
Vende·se por motivos

de doença.
, Informações n/redação. E'D I T A L

"

(Ação de Usucapião)

Anuncie neste semanário, Beu

,

anúncio causará boa impressão

(
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ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A.
CGCMF: 84429695/001

(SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO GEMEC/RCA-72/338)
J A R A G U Á DOSU L Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE EXPORTAÇÃO - Encontra se em fase de organização um
Departamento de 'Exportações, especializado em mercado exterior, para fazer frente às
condlçõàs que teremos de maior produção e· melhores custos, desde a Fábrica n.s Z.

COLABORADORES - Durante 197% foram criados maís 294'empregos, o que faz
com que registremos o númerO de 851 colaboradores em 30/12/12. Para a Fábrica TI.O 2, te
mos prevista a criação Inicial de 200 empregos e maís 100 para a Fábrica n," I, que conti
nua expandindo.

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LíQUIDO MÉDIO - Obtivemos a taxa de
52,00% sObre o patrimônio liquido médio.

DIvIDENDOS '-- Proporemos à Assembleia Geral Ordinária que será convocada
para meados de 'março próximo, a distribuição de a% de dividendos para as ações que
compõe o capital de Cri 5.400,000,00, como previsto em Assembléia Geral Extraordinária. .

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - As inversões em máquinas e equipamentos RS
cenderam a 58,33% sobre o montante existente no balanço do exercício tmedtetamente
anterior.

AUMENTO DE CAPITAL - O. capital social foi aumentado de Cri 5.400.000.00 para
para CrS 6.750.000,00, mediante a Incorporação de reservas Uvres, em outubro de 197%. Na
mesma ocasião, rol autorizado o processamento de novo aumento de capital, com eubacrí-
910 de novas ações, até a ímportãucía <:Ie Cri %.750.000,00, tendo em vista o projeto da cons
trução da Fábrica nQ 2. Esse evento, podemos aalantar, foi coroado de pleno êxito, poil em
menos de 60 dias já haviam sido tomadas 82,00% das ações.

VENDAS - Evolução comparada em números Indices:
Anos de 1965 1966 1967 1968 1969
Vendas sem reajuste 100 215 37G 787 1094.
Vendas reaj1l.stadas 100 157 224. 377 438

Rua Venâncio da Silva Pôrto N? 399

Prezado. Senheres Acionistas

Relatório da Diretoria

Analogamente às metas brasUelras e.com Invulgar otimismo, conclulmos mals uma
etapa de nossa trajetória. Batamos deveras satístettoe, pols os planos traçados foram todos
realizados tempestivamente (e em especial a nova 8.moderntssima fundição), mercê à boa
vontade e estimulo. de todos aqueles que nos rodeiam, e que, direta ou Indiretamente, to
maram e tomam pa.rte conosco no cotidiano, ajudaudo-nos a vencer, e conseqüentemente
propugnar pela grandeza de nossa Pátria

Na mensagem do ano anterior, referimo-nos enfaticamente ao Plano Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - 1972/1974, do Governo. Federal, cujo contexto pre
ve enormes ampliações no setor da energia elétrica, e às excelentes perspectivas do mer
cado exterior. Em razão disso, nos havtamcs lançado a um projeto de expansão, com inves
timentos globais orçados em CrS 8.487.079,4% (Valor em 07.12.71.)

.

Eise projeto, em fase flnal de eonclusäo e já com seus frutos em amadurecimento,somado às demais expectatívas; encorajou-nos á execueão de outro projeto expansionaI, demaiores proporções e com vistas ainda a mais completa metodização d. nossos sistemas
produtívos:

a) - Construiremos uma nova UbrlcB de motores. dimensionada essencialmente
para a produção de motores fracionários e de Pequena potência, a qual passamos a deno
mmar de Fábrica n.O 2, Inicialmente com a área de 5.000,00 m%. Hua construção será
levada a efeilo em terreno que recentemente adquirimos, com 278.205,05 m!, dan d o - n o s
grande mobilidade para futuras possíveís ampliações. Esse terreno localiza· se nas cercanias
do término do perímetro urbano de Jaraguá do Sul, na Estrada JolnvUle.

b) - Complementaremos a expansäo da atual fábrlca. agora denominada Fábrica 0.0 1.
A Fábrica n.o 2, com' o inicio dali atividades previsto para meados de 1974, contará

com máquina. e equipamentos os mals modernos, permítíudo-nos substancial redução nos
eustoa de fabricação e automaticamente malar poder de competição nOI mercados Intemo I!ggon João da Silvae externo. Dlretcr-PresídenteOs custos totals orçados para esse .novo projeto, são da ordem de eproxímeda-] cpp 009955179
mente Cri 11.000.000,00, e estamo. ji amparados, parcialmente, com os recursos próprios ��!��:.���[�� volet
que deverão ser aplicados.

cpp 00995'369

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE DEZEMBRO

A T I V O

1. Disponível
1.1 Bens Numerários. . . . . . .

1.2 Depósitos Bancários à Vista . .

1.3 TItulos Vinculados ao Mercado
Aberto. . . . . . . . . . .

2. Realizável a Curto. Prazo
2.1 Estoques

2.1.1 Produtos Acabados
2.1.2 Produtos em Elaboração.
2.1 3 Matérias Primas . . . .

2.1,5 Materials Diversos . • .

2.1.6 Importações em Andamento
2.1.7 Outros

2.1.7.1 Material de Embalagem
2.1.7.2 Material de Expediente

2.2 Créditos
2.2.1 Contas aReceber de Clientes

(-) Valores Descontados. .

(-) Prevísäo para Devedores
Duvidosos . . . . .

2.2.3 Outros Créditos
2.2.3.1 Contas a Receber.
22.3.2 Contas Correntes .

2.2.3.3 Depósitos a Prazo Fixo
2.2.3.4. Imposto de Renda An-

tecipado
2.23.5 Acionistas-Títulos a

Receber
Ativo Circulante • . . . .

3. Realizável a Longo Prazo
3.4 Outros. Créditos, Valores e Bens

3.4.1 Obrigações do Tesouro Na-
cional .

3.4.2 Obrigações do Tesouro Na
,

clonal Vinculadas ao FIT, .

3.•.3 Depósitos para Obrigações da
EletrÇ>brás .'....,

3.4.4 Adicional BNDE Lei 62/66
3.4.5 Reflorestamento Próprio. .

3.4.6 Participações em Empresas
34.7 Gado em Pé
3.4.8 rGTS-NãoOptantes .'

4. Imobilizado
4.1 Imoblllzaçlio Técnicas

( +) Correção Monetária. .

(=) Valor Corrigido
"

. .

(-) Depreciações Acumuladas
4.2 Imobilizações Financeiras

4.2.2. Aplicações por Incentivos
riscais. . . . . . . . .

4.2.3 Cauções 'Permanentes . . .

4.2.4 Outra.
4.2.4.i "Know How" e Encar

gos Correlatos . .

4.2�4.2 Marca. e Patentes
Ativo Real' ...

5. Pendente
5.1 Despe.as Diferida.
5.2 Outras

5.2.1 Doações à Arweg com Re
servai . • . . .

5.2.2 Depósitos em Juizo
5.2.3 Perdas de Câmbio e Corre

ção Monetária sobre Finan
ciamentos Contraidos

5.2.4 Motores Importados
5.2.5 Projeto Fábrica n.? 2

Sub Total .... ;

6. Contas de Oompensaeã»
TOTAL DO ATIVO

15.168,00
1.503.471,01

1.263.700,00 2.782.3:19,01

567.031,50
1.120.325,11
2.494.299,51
415.411,99

.

11.566,48

19.875,30
19.756.57 39.631,87 4.648.266,46

8.835.292,70
2.747.522,35

263.600,00 5.824.170,35

21.843,52
279.716,51
422.248.83 t

193,33

1.018.551,04 1.742.553,23 '7.566.7%3,58 12.214.990,04
14.997.329,05

28.806,6.

8.274,00

158.833,00
6.312,90

176.444,65
103.637,92

. 2.960,00
<"11.991,06 497.260,17

\..

o MOTOR ElETRJ.CO

1970
1853
628

1971
2962
235

19711
M!I
1311

Multo gratos pela ateneão e sempre a seu dllpor,
. Jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1973

Otto Kutscher de Oliveira
Diretor-Administrativo
CPP 009682859

Oeraldo Werninghaull
Dtretor-Preduçãe
CPP 009954959

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

DE 1972

Vicente Dontol
Diretor-de-Marketlng
cpp 00996Iiö259

Eugênio José da Silva
Díretor-de-Materlaía
CPP 0099526ö9

PASSIVO
1. EXigível a Curto Prazo

1.1 Fornecedores
1.3 Diretores e Acionistas.
1.4 Instituições Fmanceíras
1.5 Provisões .....
1.6 Outras Exigibilidades a Curto

Prazo
1.6.1 Contas Correntes
1.6.2 Diversos a Pagar

e 2. Exigível a Longo Prazo
2.4 Instituições Financeiras
2.6 Outras Exigibilidades a Longo

Prazo
2.6.1 Provisões
2.6.2 FGTS - Não Optantes
2.6.3 Titulas a Pagar

3. Não Exigível
3.1 Capital Subscrito
(-) Capital a Realizar

3.2 Capital Excedente
3.4 Reservas Legais

3.4.1 Reserva Legal ;

3.4.2 Reservapara Manutenção do
Capital de Giro Próprio

3.6 Reservas Livres
.

.3.6.1 Fundo para Aumento de
Capital .

3.6.3 Fundo de CorreçãoMonetária
das Obrigações do Tesouro
Nacional . . . c: . . . .

3.7 Previsões
.

.3.7.1 Fundo de Indenizações Traba
lhistas e Correção Monetária

3.7.2 Fundo de Indenizações 'rra-
" balhistas Anteriores ao FGTS
3.7.3 Previsão para Férias e En

. cargos Sociais Relativos. .

3.7.4 Fundo Éspeclal de ICM e IPI
sobre Equipamentos

3.8 Lucros Suspensos . . . . . .

�. Pendente
4.1 Receitas Diferidas . . • . .

4.2 Outros
4.2.1 ICM Pendente
4.2.2 Produtos para Exposição
42.3 Variações do IÇM sobre o

Inventário
4.2.4 IPI Pendente . !. •

r
, •

4.2.5 Dividendos do Exercicio .

3.604.779,75
26.405,29

1.492.728,26
1.435.277,00

242.749,05
1.125.054,12 1.367.803,17 7.926.993,47

6.136.133,46

532.200,00
11.991,06
50.875,00 595.066,06 6.731.199,52 14.658,192,99

9.500.000,00
495.079,00 9.004,921,00

103.904,80

432.193,98

269.438,73 701.632,71

176.029,74

___!:!l24,76 177.854,50

8.274,00

79.882,20

180.034,42

109.025,31 377.215,93
1.611.587,11 11.977.116,05

66.080,53

4.794,80
9.301,04

319.689,18
1.893,95

648,000,00 983.678,97 1.049.759,50

Sub Total ...•

5. Contás de Compensação .

TOTAL DO PASSIVO

27.685.068,54
21.026.632,90

48.711.701,44

1. Renda Operacional Bruta
1.1 Venda dos, Produtos .

1.2 Prestação de Serviços
2. Imposto Faturado
3. Renda Operacional Liquida (1-2)
4. Custo dos Produtos Vendidos
5. Lucro Bruto (3-4)
6. Despesas com Vendas. . �

6 1 Comissões sobre Verrdas
6.2 Propaganda e Publicidade
6.3 Imposto de Circulação de Mercadorias
6.4 Previsão para Devedores Duvidosos

9.926.670,18
1.676.450,33

11.603.120,51
1.599.374,49 10.003.746,1l2

1.315.231,23
717,00

215.863.72
17.711,00 233.574,72 1549.522,95 11.553.268,97

27.047.858,19

229,791,94

34.684,00
8.500,00

265.324,65
66.596.06
32.313,70 4Ó7.418,41 637.210;35

27.685.068,54
21.026.632,90
48.711.701,44

29.719.155,07
29.691.566,50

27.588,57
1.364.593,22

28 354.561,85
16.212.580,75
12.141.981,10
5.474.148,77

1.523.755,75
388.293,20

2.380.145,96
263.600,00

6.5 Outras Despesas
7. Gastos Gerais. . .

7.1 Honorários da Diretoria'
7.2 Despesas Administrativas
7.3 Impostos e' Taxas Diversos
7.4 Despesas Financeiras

8. Depreciações e' Amortizações
9. Lucro Operacional (5) - (6 a 8)
10 .. Relidas não Operacíonaís . . ,

11. Despesas não Operacionais
12, Lucro Liquido Antes do Imposto' de

Renda (9 + 10 - 11). • • . • , . .

918353,86
2614.374,73

398.000,00
811.155,45
101.213,40

1.304.005,88
55.360,67

3.998.096,93
4�6234,54
25562,63

16. Reversão de Provisões, Previsões e Re-
servas. . . . . . . . .

.
. ".' .

16 1 Previsão para Devedores Duvidosos
19. Provisão para II Imposto de Renda .

21. Resultados a Distribuir (12 + 16 - 19) .

21.1 Dividendos e Bonificações . . . .

21.2 Previsões e Reservas. . . . . .

21.2 1 Reserva Legal . . 229.913,00
21.2.2 Reserva paraManu

tenção do Capital
de Giro. Próprio 269.438,73

21.2.3 Gratificações à Dire-
toria . . . 874.000,00

21.3 Lucro Suspenso • , . .. . .' . •
4.438.768,84

159.500,00
159'500,00
965.330,00

3.632.938,84
648.000,00

1.373.351,73

1.611.587,11

Eggon João da Silva - .Diretor Presidente
CPF 009955179

.

Valdir Bertoidi - Técnico em ContabUidade CRCSC 5452
CPF 030808389

Jaraguá do Sul (SC), em 30 de dezembro de 1972
Otto Kutscher de oüveíra - Diretor Admíntstrattvo

Bacharel em Ciências Contábeis
TécniCO de Administração

CPF 009682859

Os membros efetivos do CONSELHO fiSCAL da ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A., após processarem rlgorosso exame no
Balanço Geral e Demonstratívo da Conta de Lucros e Perdas da empresa, relativos ao exercreío soclsl encerrado em 30 de dezembro
de 1912, e havendo eneonteaao tudo em perfeita ordem e exatídão, são de pareeer que os citado. documentos merecem a Integralaprovaçlo da A".mbléla Geral Ordinária que OI apreciará, da mesmo forma que as demais contas e atos da dIretoria.

Jaraguá do Sul, U de ja�eiro de 1973 - (a) Nelson Leopoldo Dríeesen, CPF 00485&209 - (a) Hans Gerha�d .Mayer, CPF 009953719 - (a) Sigoll Schünke, CPF 004358439

Parecer do Conselho Fiscal.

.
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CORREIO DO-POVO

r===================================

SABADO - 10-02-73 PÁGINA 4

1.416.943,41

Eletronorte sai
faz

ALUGA-SEMitra Diocesana de Joinville
Paróquia 'São Sebastião

c G c (MF) 84708 478/015
JARAGUÁ DO SUL

BalaDço' Geral e eeatas de Lucros e Perdas

Imobilizado·
Imóveis
Consrrucõee
Moveis e' UleDsiliol
Veículos
Disponllli

Caixa
Bancos

Realize,el
Conta cerreute

TOTAL Cr$

AT I VO
.

1.115.000,00
230.401,08
45.128,33
26.414,00

380.32
2.342,12

156,81

2.722,44

156,81
1.419822,66

-'I-n-d-I.-o-s--'m'-a-t-a-m---3-.--h-o-m-e-n-s L..:::::��cl� '.�;..�:.,:;��...

1.380,324,41 1.380,324.41

da Funai

PA�SIVO.

em

março e

5 usinas
. Ampla e boa residencía no centro da

cidade.

Tratar à Avenida Getulio Vargas, 350
O gov,ernp federal cria'l

O novo orgão terá de \
-

rá em março a Eletro- pôr em prática um pro. I '!===============-====

norte, empresa encerre- grama quinquenal de rea :----------
......----.-------.

gada de executar a po- lizações, inclusive a cana- D' F' P
Iítíea energética na re- trução de termoeletricaa r. raDCISCO ADloDio .iceioDe
gtão amazonlea, segua- em Belém, Manauae Por- :M::2.o'1:CO - C.H.:H. 1'7

do informou em Hr.lml o to Velho e hidrelétricas _

(C.P.F.) N.o 0043841\9
mínlstro das Minas e Ener em Santarém e Boa Vis Cirurgia a Clhuca de Adullol Il CrianQ88
gia, Dias Leite, após des ta. Os créditos externos 'Partos - Doença. de Senhoras
pscho com o presidente para 8SS8S obras já es-

da Republica. tão lendo negociados. HOSPITAL JESÚS DE NAZ4-RÉ � CORUPÁ

MIO eaizivel
Patrlmônlo
Ellui,el'

Emprésümos
Rellilladl Pendenle

Receilas de fUluras fesla 3.000,00 3,000,00
TOTAL e-s 1.419 8�2.66

DemoDslrativo da Conta de
Lucros e Perdas
DÉBITOS

fuddo de garanli. por tem
po de serviço
Contrtbulções à Milra Dlo-

.

ceSllnll
Previdencia Social
Ordenados
Salário de pedres ((
Meeutenção de casa Paro
quial
Conserveçãe e llmpese
Despesas C/Agua
Despesas C/Telefones
M_anule�ão d. Veículos
Dceções �' Auxilias
Jornais e Revislas
Premio de Seguro
lmpostoe e Taxas
Obletes de Culto
Obrigações fioicais
Outras Despeses

.

Despesas Poslais
Malerilll de Expedleute
Luze força
Perdas Diversa!
Despesas c/Empréslimos
Comissão de Cobranças
Palrimônio

36.498,25

53,12

3.980,00
132,80

2.500,40
12.125,00

fi 500,00
2.93ß34
939,09
536,9.2

1.137,34
3.171,37
260,00

1.789,82
1.029,36
1.738,00
265,21

'

461,37
35,40

1.619.86
1.853,72
201,40

4481,58
848.80
6�

CRÉDITOS
Receltes cjcentésimo 43011,62
Receilas de Fes Ia .' 56043.43
Receilas C/Aluguel 8000,00

'

Receltas c/Donattvos 1.003,91

C
A

Receilils c/Cerlidoes 1.223,60
, amaraReceilils Eapecíaís . 3.171,37

Receilas Disversls 1.909,45 _

Juros e Desconlos
'

69.58 113432,96· d·· dJararuá do Sul, 51 de dezembro de 1972 ln· lca o na
lrineu Slähelin, Técnico em Conlabilidade

Reg. CRC-SC 0.° 4 189 e D. E. C. 0.0 3.530A'I' h. Dorval MarcaUo, PresideDle 'eman a
��M� BONN - D. Helder Ca mio Nobel em Oillo. ii==== . ====·=========-ii
1 Dp. Reinoldo upapa 1 mara, arcebispo de -011n- Ao mesmo tempo em II II

i ====;;IIC========I==I
=

I
da e Recife, foi propos- que monet8nhor Tenhum- II', ESCrl"to"rl"o Jurl"dl"co Conta"bl"1 "'1"

,

ADVOGADO to para o Premio Nobel berg propôB d. Helder (la-
,

'. .
(' d� PilZ pela "ju,?ta dos mara para s�r c�ntem II II

Esorlt6rlo ao lado da Prefeitura B.lspos Alem�e8 an?n. pIado com o p�emlO, re II Max Rober'to Bornholdt II

L
'.

.

�
mou a agencia oatoilca cordo� que os bISpos ale

II IIJARAGUÁ DO SUL "Kna". .

.
mães tinham feito, já, a

,

"

. ,m es m II. recomendação II Luiz HenrI·que da Silve·l·ra II
_� Segundo a �g�ncla, em 1970. II' II

IOTARY CLUB de Jaragua' do Sul :;:!����� �:�����eT:� Quarenta deputados so II ADVOGADOS II
. organização doa bispos cial democratas alemãell li n

1 d·
alemães, dirigiu um te formularam a mesma pro· II II

e ege Dova tretoria legrama ao comitê do Pre posta na ultima Stlmana. II
. ..II

O. Rotary Club de Jaraguá do Elul realizou
. 111111\111\ lThl11\lMl'll�Ttf' 111\� �1 � 10> tr � �

no dia 06 do corren.te, sob a presidência do cOo1- I
ti II llJIlijI JljJIijI.l.Vll!\'l ltll'U'U1 VJ ß.JßItllBh)) ti

panheiro Norberto Emmeridoerfer mais uma reu- O R f R I E O E L S C H A C H T II C
.

II
ilillo nas dependências do C. 'A. Baependi, ponti- ., "

II ontador, ti
ficando na mesma a eleição do novo Conselho II II
Diretor, o qual regerá os destinos do Clubilo ano ADVOGADO e AUDITOR 'li
rotário de 1973/1974 e que ficou assim constituído: Regislro de Firioas IPI ti
Presidente \ _ Alfredo Guenther Civil, Comercial, Crimiual, Adminis· ti E F II
Vice-Presidente _ Waldemar BehUng

trativo e trabalho: II scdlas iscais Imp. Renda II
1.0 Secretário _ Vicente DoniDi Com diversos cursos de especializa· . II CODlabilidade (CM n
2 .• Secretário _ Moacir Rogério Sens ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.

" I'
1 .• Tesoureiro _ lido Domingos Vargas

Atende cobranças para Blumenau, e Defesas Fiscais INPS I
2.0 Tesoureiro _ Wald.maf Rocha cidade� ci.rcunvizi�has. II FGTS n
1.0 Dir. de Protocolo _ Aldo Andriani BscrltórlO: AveDld!1 Mal: l!eodero,406 II II'2.• Dir. de Protocoro _ SigoU Schünke (ao lado da FarmáCia Avemda)' n
Diretor "A" - Norberto Emmlndoerfef

L
Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903 II A M I D d 210 II

Diretor "B" _ MarIo SOUBa - 1.° andar - apt.o 203 II '

V. ' a. eo oro, II
Di�etor "C" - Dietrich HufenülBler JARAGUA DO SUL - Santa Catarina
Direcor "O" -, Eugênio Vitor Schmöckel __

o

==== U==========.==========!

Oficina de consertos de
\

Radiado,re.
36.498,25

Três trabalhadores da Omasacre ocorreu du

I'
d e

Funai do posto indígina rante um ataque dos Wal WALTER KUMSCHLIES
de atração de Alalaú 'no miris; do qual o uníco so- Rua 36 - José Emmeudörfer, 1734
Amazonas - Altaruir Caro brevivente foi o trabalha- ik===============,=====:d!

, doso de Aguiar, Ernesto dor Luiz Duarte, que tu
Nasclmento de Aguiar e giu para o palito de atra
Rafael Fonseca Padilha ção de Santo Antonio do
- foram mortos na rodo- Abonari. A Informação
via Manau8-0 a r a c a r'a I foi dada em Brasília pe
por um grupo de selva Ia própria Funai, em no

gens, provavelmente" da ta na qual seu presideIi
tríbo do .. Wailiris. Os três te, general Bandeira de
mortos pertenciam à equí- Mello, confessa-se "bas
pe sob a chefia do ser- tante contristado" com o

-tauísta Gilberto Pinto Fi fato.
.

gueiredo da Costa.

!.!,� !�'�'I?O! IVende-se um Bar e

Quintanda C/SÓlida e nu
merolla freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria n8 Balneário
de Barra' Velha.
Vende·se por motivos

de doença.
Iuformações n/redação. "'-------------1

Callp�Rba de Edacalia"
Civ!ca

.o. hesreemearo da
Bandeira e o cenre
do Hino Nacional são
obrlgetörtos, uma vez

por semaaa, em Iodos
os estebelectmentos
de qualquer grãu de
ensino, pâbhcos ou

pártícularce.

Illédlel use c AI-5
. out r Cl Dez

.

L!Desportista Jaragua�n�e�'�,

' compareça aos estadlos
o' presidente da Repu- desacompanhado de ex- '

.

bllca voltou a utilizar o posição demotivos - tun-

r;:.._...Al-5, desta vez para eas- da-se nos poderes que -'G--.o��4
sar a aposentadoría do lhe confere a legislação

11)) l
°

capitão de longo curso revolucionaria, de sus- r 1111n7L JiI po � ,fi1lll7L "liJorge Gomes, no cargo pensâo dasgarantlaa cona- J
o lUL \lli� Ul'tJl <OI.

de juiz do Tribunal Ma- títuctonaís ou legals de -.............,.............._�..,.....-----

ritimo, sem prejuizo das vitaliciedade, inamovili· ADVOGADO nos fôrol de
sanções penais que esti- dade, estabilídade, bem
ver sujelto. como do exercicio de i SAo �aulo - Gu�nabara - Estado do Rio d e II

O ato presidencial - funções por prazo certo, j' Janeiro - Br8sllla, .

.

.,

.

} Processamentos perante quaisquer M!.

I
nístéríoe, Autarquias e Repartições públicas It

em geral.
Escritório Central:

II

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 •
(Fone: 52-1894)

Z C - 39
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1· Rio de Janeiro i
��...:'���
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CORREIO DO POVO �AßADO - 10-0%-73
\

PÁGINA s

Edital de Citação
o Doutor João Pauló Pasquali, Júiz Substítn

to da 4.a Circunscrição Judiciária no Ex_r'cicjo do

Cargo de Juiz de Direito da lJo:marca de Jaraguá
�o Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Ieí,
etc... .

.

FAZ SABER aOI!! que o presente edital de Cl FAZ SABER as qUI o presente edital firem
tação., com o prazo de trinta (SO) dias, virem ou

ou dele conhec.mento tiverem II interessar possa,
dêle conhecimento tiverem e Interesaar possa, que que por parta de Construtora Jaragnã Ltda., atrs
por parte de CONSTRUTORA INCOL �IMITADA, ves seu bastante proeuradcr, advogado dr. Hélio
através seu bastante procurador dr. Friedel Sehá- Alves, lhe foi dirigida .' petição do seguinte teor:
.eht, lhe foi dirigida a petição inicial do seguinte Exmo. Sr. Dr. Jaiz de Direito da Comarca de Ja-
teor: raguá do SuL Vem Construtora Jaraguá Ltda., com

Bxmo, Snr .. Dr. Juiz de Direito da comarca sede ã rua Preso Epiticio Pessoa, n." 1207, desta
de Jaraguá dó SuL Construtora Incol Limitsda, cidade; por seu procurador infra assinado, com fun
sucessora de Imobiliária Oomerelal Incol Limitada, damento no art. 720 do Oöd. de Proo. Civil, ,expor
com sede à Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, e requerer: 1. A notificante é credora de Antonio
na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Ca CarloB da Si�,a, brasileiro, casado, induatrial, refi-,

tarins, neste ato representada por seu Séeío-Ge- dente iii rua Preso Epitácio Peasoa, n •• 1.114" nesla
reute, Sr. Joeé Henrique Pereira, brasileiro, cala- Cidade, da quantia de Cr$ 13600,00 (trezá mil seta

• • •'do, do comércio, resídente e domiciliado, também oantos cruzeiros), conforme does. anexos. 2. Dito II---�--�- -------�-Ilnesta cidade, através de S8U procurador legal, crédito é proveniente de um contrato, celebrado IIinfrafirmado, ut Instrumente procuratório em ane- entre a notificante e o notificado, pan 8 reforma:U1 ESCrl·to'rl·o Ju' rl�dl·CO Conta'bl·111xo, vêm respeitosamente a V. EXil. expor e re- da casa residencial deste. 3. notificado, por outro,
querer a presente Ação Executiva Cambiária, lado, é proprietário de uma fábrica de pregos, sí-
eontra ANITA GARIBALDI DE SOUZA MENDES, tuada no bairro de .vila Nova, nesta cidade, implan- II . IIbrasileira, easade, sem profissão definida, resíãen- tada, mediante 'financiamento, concsdído pelo Banco II ,Max Roberto Bornholdt nt. e domiciliada, atualmente, em localidade igno do, Brasil S.A., Agência de Jaraguá 1'10 Sul, dando IIrads, pela autora e pelo sr, Oficial de Justiça des-

em garantia (hipoteca) sua easa residencial. 4. :f:"
'

,

d S.l
. o-

ta Comarca, conforme certidão inclusa, com negö- do conhecimento da notificante de que o notificado II', Luiz Henrique a I veira
.

I,Icio estabeleeído nesta cidade que deu em arren- pretende alienar o maquinário de sua indústria,
V O GADOSdsmento, pelo seguinte: - 1..) - Que a suplíean acima referida, ,a teroeiros. Se tal ocorrer, a notífí- II

- AD, "te é credora da suplicada na ímportäncla de Cr$ eante estará impossibilitada de receber o Beu erêdi- U n10.023,42 (dez mil, vinte e tres cruzeíros e qua- to, face à ausência de outros bens. do notificado.
II. IIrenta e dois centavos) conforme duplicata devi 5. O Direito estabelece que é facultado 80S qua

damente aceita em 20/10/1972, n.? 47, venoida e queiram prever à res.aha de direitos manifestar a II', lflTn\trl\· Trl\{[J)l.WHN.'If"" IflIIR' \{T 1\ 1!l> Ir 1\ � 111,não paga eu;t 15 de fevereiro de 1972� e não paga sua intenção mediante protsst!? judicial. na fama lL JUlIlP JUI lVll J.'Hlr'U'Ul V A1l\.\UIßlUlaté o presente momento; 2.°) - Que a suplicante do art. 720 do Oöd. de Proeeeso Civil. É de inte "
.

IIesgotou todos os meios auasörtcs e possívels no
reue legítimo da notíficaote que se não venda o II Coptador'"sentido de conseguir o seu crédito, tendo sido re· aludido màquinário, garantia da execução iminente, II IIcebida com constantes evasivas e protelatória!!; lob pena de que, se tal ooorrer, seja p�olDovida a

3.°) - Que é incerto o paradeiro e até o presen- açãO eompetente de anulação da transação. Assim ti Registro de Firmas IPI ' II
te momento igno�ado totalmente o domicilio da exnos.to, pede a -V; "'xa·. que S8 digne de mand.ar II F I R d II• ... li>

II Esera"tas·· 1'5eal'S l mp. .

en a. IIsuplicada, fllZendo se necessário o Citação por notificar o devedor Antonio, Carlos da Silva para
.edital para que a suplicada nnha responder a08

que não se dedaçll, dos seUl! bens, sem primeiro li- II Contabilidade ICM IItermos,do prosente pedido; 4.°) - Que a supli- quidar o seIl débito para com a notificante. Requer, IIcbnte arrendou o único bem que possuia, contor outroSsim, a notificação, p9r meio de editais, publi· 1'" Defesas Fiscais INPS
II .

me contrato anexo, percebendo uma renda mensal cados na forma ds lei, de teroeiros, para eonheci- FGTS'de arrendallitmto de seu neg0cio num total de m_ento da intenção.da requerente. Pllde, afinal, que"U IICr$ 34.200,001 (trinfta .e dquatro mli.1 e tdUzentos cru- feitas llB notificações, sejam os autos entregues àn.. IIzeiros) anua pre erm o a BUp Ican e que a pe- requerente, de acor.de com: o que ,dispõe o ,art. 723 II A M' I �D d '210 IInhora venha recair, C3S0 a suplicada não ofereça do· Cód. de Proc. Civil, no' prazo de quarenta e
II.

' V. . a. eo oro, {�

IIgarantias, nos alugueres vincendos conforme con oito (48) horas It independentemente de tl'aslado.
trato incluso. Ex-positis, REQUER li V'o Exa. com Termos em que p. deferimento. Da à ca.usa o va- II II. ° 474 d 18 d

.

Ih d 0----------0----------.fundamento na Lei n. 5. ,e e JU o e lor de Cr$ 1.000,00 para efeitos fiscaii(l. Jaraguá --------- ------__--1968, a citação da devedora conforme Artl!. 177 e do Sul, '15 de Janeiro de 1973, pp. (a) Helio Alves."
segs. do Cód. de Proce. Civil para, no prazo de DESPACHO: "A. Como requer. Em, <>16/1/73, (a) J.P.
24 (vinte e quatro) horas, decorrido o prazo final Pasquali. Juiz Subst. em exercício."
da citação por edital, pagar a quantià reclamada
juros de móra, custas processuais, honorários de E para que chegue a público e conhecimen
advogado· na base usual de 20% sôbre o valô,r da to de quem interessar posas, foi passado o presen
causa e demais cominações de direito, ou, ilomear te edital que será afixado no lugar de costume e

bllns à penhora, sob pena de, não li) fazendo, ser publicado na forma da lei. Dado e. passado nests
esta efetuada nos aluguéis- vincendos conforme cidade de Jaraguá do Sul, aos dezoito diss do mês
contrato de arrendamento incluso, num montsnte de janeiro do ano de mil novec,entos e setenta e

que baste para a eXllcução e forem necessários, três. Eu, (a) Amadau Mahfud, escrivão, o subscrevi.
ficando igualmente citada para, no prazo legal, (3)' João Paulo Pasquali, Juiz Subst. em IIJ!:erc.
contestar, se quiser, esta ação ,executiva, sob pe
na de revelia. Requer ainda, a V. Exa. que, dêsde
já Beja 'notificado o Sr. Vilmo Zattsr, brasileiro,
801teiro, maior� arrendatário da Boite Aquário, 'si
tuada a estrada que liga Jaraguá do Sul à Guara
mirim, residente e domiciliado em, Joinville, po-
dendo ser notificado em dita Boite, do pedido de
penhora, csso 3 divida não seja paga em 24 horas,
esgotado'o prazo da citação pOl' edital, para q�e No dia 1.° dêl1te m:ês, estiveram visitando,Ja·
deposite 0S alugueres, oonforme forem vencendo raguá do Sul, os srs. Dr. Oswsldo Pedro Nunes,
em Juizo de!!ta Comarca, conform� Art:' 937, § § Superintendente do SESI em Santa Catsrina, e

1.., 2.· e 3 .• do Cód. de Proc. Civil, sob as penas Professor Célio Goulart.. Coordenador Geral do
da lei. Requer, finalmente a V. Exa. seja '8 açã.o Senai' em Santa Catarina. "'

julgada procedent", com a condenação da Ré Referidos senhores, acompanhados dos seus
no pagamento da importância de Cr$ 10,023,42 acessores diretos, Estiveram na Associação Co
(dez mil, vinte e tres cruzeiros' e quarenta e dois marcial e Industrial de Jaraguá do Sul, onde, na
celltavos) referente o principal, mais juros de mó presença do sr.' Flávio Rubini, Presidente da As
ra, do vencimento do titulo,' custai processuais, sociação, ,'I!rs. Rodolfo Hufenuessler, Eggon João
honorários de advogado e, demais cominações' de da Silva e Durval Marcatto ficou definitivamente
direito. Protesta prov3r o que' alega com o depoi- acertado as construções, pelo SESI, do Centro So
mento pessoai da Ré, sob pena de confesso, in- eial do SESI de Jaraguá do Sul e velo SENAI, do
qUiriçíiO de testemunhas, perícias, dooumentoi Centro Iile Preparação de Mão de Obra.

.coipro�atórios e demais meios permitidos em di-
,

os,
referidos Centros, ae localizarão na área

r;;�-"'G
....-04 ..."<8....... �reito. Dá-se à presente o valor de Cr$ 10.023.42 .. doada pela Prefeitura Municipal, que inclusiveNestes têrmos, Pede deferimento. J,araguá do Sul, através d'o Prefeito Eugen,io Strebe, comprometeu- fI1\r 11l11n°l AI j2Iem 21 de dezembr� de 1972. (a) Friedel Schacht. S8 a preatar toda a colaboração.

J ll.J} IUI. � \\.IAdvogado., As óbras serão dirigidas por uma comis.ãe o

DESPACHO: - "Rh. A. R. Cite-se, por edi, especial, designada pela,Auooiação para esse fim.' ._...................�
tal p/prazo de 30 dias, publicado ulDa vez no or, O inicio estA previsto para os próximos 60 , ADVOGADO nos fôros de
gão oficial e por % veze. na impren,a locaL Jara- dias. '

.

'

, } SAo Paulo _ Gusnabara _ Estado do Rio dero��' do Sul, 21/1%/72. (a) A. Aguiar. Juiz de 'Direi

i
Janeiro _ Bras1lia.,

Em virtude_do que foi expedido o presente 'tante que baste para a execução, ficando igual. Processamentos perante quaisquer Mi.
edital, pelo qual chama e cita a ANITA GARIBAL· mente citada para, no prazo 1egal, contestar, que- nistéri08, Autsrquias e Repartições P6.blicas
DI DE SOUZA MENDES, que se encontra em lu- rendo, a 3ção executiva, 80b pena de renlia. E em geral.
gar incerto e não sabido, para que no prazo de para que chegue ao conhecimento da executada,

J"ESCritÓri.o
Central:

24.horas, decorrido ? .prazo final �a citação por ou q.uem interesar pos8a� vai.o presente edital Avanida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303editaI; pague 3 quantia reclamada, Juros de móra, publicado na form,a da leI e aflxsdo no lugar de (Fone' 52-1894)custas procesliluais� honorários de advogado na ba· costume. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá ,., "

se de 20% e demais cominações de direito, ou-·do Sul, ao. nove dias do mes de jaDeiro do ano

�z
C - 39

.nomeie bens à penhora, sob pena de, não o. fazen� de mil nOTecentos, e setenta e dois. Eu, (a) Aladea Rio de Jsnelro ' .

ido, ser esta efetuada nos aluguéis vincendos, con- .MBhfld, Escrivão, e subscrevi. Estado da GUAfiABARA: �

..I!!Jforme contrat� de arrentsmento incluso, num mon- (a) Joio Paulo Pasquali, JlIiz Subst., em' exerc. I)owo ...........&_••. +40'"""4�""'"''

Sindicato Rural da Jaraguá do Sul
O Doutor João Paulo Pasqualt, Juiz Substitu

t. da 4a. Circunscrição JudiciAria no exercício do

cargo de Juiz de Direito ds Oomarca d. Jaragàá
do Sul, Estado de Santa_ Catarina, na forma da lai,
etc.

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados Iodos os asso

ciados quiles com a resourarta deste 5indica'o Rural
de Jarag-uã do 5ul, no Es,ado de Sanla Cetartna,
para a Assembléia Geral,Ordinária, à realizar-se na

sede do Sindicalo l2urlll nesla cidade, no dia lOde
março de 1973/às 14,00 horas, afim de deliberarem
sobre a seg-ulnle, Ordem do Dia:

LO) Eletção da nova Dírerorts;
2.°) Assunlos de lnterrese da classe .

. Caso não haja número legal em primeira coa

vocaçiio, proceder-se-á uma nova convocação uma

hors após, com qualquer número de membros, pre
semes.

-

JB-Jaraguá do Stil (SC) 10 de janeiro de 1973
,

'

Renalo Piazera, Preaídente

'"

Eletromotores Jaraguá S.A.
I

Sociedade anônima de capital aberto - GEMEO/ROA-72/838
Rua Venâncio da Silva Pôrto n.O 399 - Jaraguá do Sul (SO)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

CGOMF 84 429695/001

Nota Para Imprensa:

São convidadoi OI senhores acionistas desta
sociedade, para reunirem-se em Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 7 de abril vindou
ro, àl5 9,00 horas, afim de deliberarem sobre a se-

-�
.

ORDEM DO DIA:
1. Exame, discussão e julgamento do Relató

rio da Diretoria, Balanço �eral, Conta de Lucros e

Perdas e Parecer do CODslliho Fiacal, tudo relati
vo ao e:xrercicio social encerrado em 30 de de
zembro de 1972:

,

2. Eleição e fixação dos honorários ds dire-
toria;

3. Elllição e fixação dos honorários 'do Con-
selho Fiscal e

,

'

4. Outros assuntol de interessll Bocial.
AVISO: Encontram se à disposição dos sei.

nhores acionistas, na sede social da empresa, os
documentos li que, s. refere o artigo n.· 99 do
Decreto· Lei n;o 2627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 1973.
Eletromotores Jaraguâ S. A

,

Eggon João da Silva, Diretor·Presidente
.

. CPF 009955179

Associação Comercial e'
Industrial de Jaraguá do' Sul

D
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c o R R E I O O O p O Y O A curtição da .Semél�.�Apesar de ausentes por várias vezes, muítas
N.o 2.722 involuntariamente, cá estamos outra vez com.................................................................� """"' '"""" """'" algumas transas,

Porlaria Possibilila Baile de ReiRegislro de animais,
da raça FLECKVIEH

ANO LlV JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO; 10 DB FEVEREIRO DE 1973

Em totlos OI tempos da História o homem
sempre manifestou o mais .ivo ínteresae em decifrar
do futuro, Teima em Ie lo nos astros, nas linhas
das mãos. nas cartas, n8S conchas marítimae, nas
belas ds Cristal, de mil maneiras ele S8 empenha
em sondar algo sobre as brumas do porvir.

Seri que existe uma .ia para desvendar o
futuro? Existe, embora com alguma margem de
erros.

Hã pessoas, especialmente dotadas pela natu-
reza, ,com capacidade de pre.er e pressennr o futuro, X X X
Tr-ata-se de um dem, concedido em grau mais per- Nosso amigo Osório K, mais conhecido
feito a relativamente peucas pessoas, como poucos como Russo, é muito benquisto pelas garotassão os grandes gênios da MatemUica e da Música. daqni. Volte sempre, simpático amigo.São privilégios de poucos, .e de provilégios se

pode falar, pois em tal caso encontramo noa face a
face com uma anomalia antes do que propriamente
oom um .dem. Digo anomalias porquanto cultiser
essa faculdade acarreta frequentemente a ruina do
listama nervoso. como é o caso do''desln,019imento
da mediunidade", exeroício pernioioso para a saúdll
física e paíqulce.

A ciência moderna que realiza pesquisas elp
tõrno deil811 fenômenos é a Parapsieologia. Pretende
ela estudar experimentalmente ali fuações psíquicas
que ainda não estão incorporadas à Psicologia Ci
entífica, com a finalidade de, aO.1 poucos, englobar
em seu âmbito SUIS descobertas e, desta maneira,
ampliar-se e completar-se. i _

Eltá empenhada em invelltigar os fenômenos
percebidos por via extraordinária, por uma espécie
de sexto sentiria, como diziam os metapaíquieos,
tais como telepatias, precognições, clarividências,

A. squlpe luveatína irá confleate em alcançar intuições, palpileB certos e normalmente inexplicâ
um bom resultado, por isso levare lodos os !ilul(lres veis e outros muitos
com excessão do atacante Arizinho que não eSlllrá "Prever o futuro" está na calegoria dOB fenô'
em ação, os demals que encontrevem-ee coatuadí- menos parapsicológicos. É uma percepção extra- Crise DB Urugpai prlvoca renOnciados-Ié foram liberados pelo depertemenro médico senaortal, um f"nj)meno psí-game, ,ara usar um MONT:gVIDEU _ A crise entre o Executivo eclube, e estarão em ação. termo técnico.

Alguns exemplos derramarão luz abundante os comandan�es militares urug.uaios, provocadaAmérica enfrenta Próspera sobre esta fenomenologia.
. pelas denuncias do senadorAmilcar Vasconcellos

Em Joinville, dando continuidade ao Torneio "O famoso navio "Titanic" naufragou tragtcs- do Partido Colorado, culminou com a renuncia
CeI. Millon Lemos do Prado o América local rece mente na noite de 14 para 15 de abril de 1912. Já do ministro da Defesa Armando Malet O no-beré P

- ... C" d· b
. desde G dia 23 do mes anterior, o Sr. J. O'Oonnor . .

tro
é

,

I Ant l' F '

.

.

era o rospera ..e nciume, uma. as oes- equrpes tinha resenada a passagem para si e família tl'esta vo mlDlS ro e .0 ge�era n .�m o ranoese, quedo fulebol ealarinense.
viagem. Mas uns 10 diaR Bntas da data assinalada desempenhou �dentlcas funçoes durante o go-p América eslará dispOSIO a conseguir umll
para a saída do n89io, O'Cotlnor sonnoo que ",ia verno do preSidente Jorge Pacheco Areco.grande vitória, redimindo·se dos seus últimos inllu� .

cessas. É muilo provávél a valIa de Romualdo ao
o Davio. com a quilha para ar e a bagagem e os A crise oomeçou na semana passada, quan-comando de alaque rubro na parlida de ilmanhã. paBBBg�lros flutuando ao re��r deste. E.ntretan�o do O senador Vasconcellos, em, comunicado PLl-para Dao assustar lIeU8 famlharllB e anitgos oao bl' d·

. . ... .

d M -dBrasileiros verão corrida a cores contoo nada. Ora, o Bonho repetiu se. na noite lca O nos prInCipaiS ]ornals e 0�tev1 eu,

sell'uinte. Ainda 88sim O'Connor o ocultou. Tendo acuso.u os milita!es de fazer pr?nUnClamentosrecebido nOlíoias da Amérioa de que poderia retAr· OfenSIVOS ao preSIdente da Repubhca e membros
dar Bua 'iagem, porque não era urgente, deoidiu de seu Gabinete e de intervir na area civil, comdar alllDçio .ao ��?ho e mandou_ cancelar sua re- a finalidade de criar clima favoravel a um gol-serva DO "Tltamc. Somente entao contou o sonho d tada seus amigos, como explicação de porque nilo via- pe e es o.

java. Não queria correr riSCai, uma ,ez qoe a --------------------

,iagen não era urgente". (Journal of Society for allura do .ano. Enlrelanlo no di .. seguinle, às nove
Psychical Research, 11112 XV, pägs. 265-268). horas da manhã. a cOMução do colégio vinhll bus

.
O caso foi referido pelo próprio prolaflonisla à ear-me, pois, de fala, minha mãe havia chegado sá·

S.P.R., de Londres. Além disso,. enviaram à mellma bado às seia da larde e junlo Irazia a pequena".sociedade seu leslemunho em carla assinada, Ires

dOIl'1
'Mais dois exemplos bem aleslados pelos parenamigos a quem O'Connor conlou, uma semana anles les da referida irmã. Casos semelhanles são relali

da pllrlida do navio, Oll sonhol! que liverll O'Connor vamenle frequenles. Os grandes inslitulos de para·
apresenlou, aliás, como comprovanlea, 6s passaporIes psicologia eSlão de posse de um acervo de milhares
e a reserva de passagens. de cassoa bem comprovados. Eles estão II compro·Luiza Maria Veronese, hoje Irmã Anlôllia, Cô var êlllle dom da percepção exlra-sensorial do fUluro.
nega de Sanlo Agoslinho, achava se em Säo Paulo E'a Verdadeira Profecia?
pllra inicillr seu noviciado. Sua irmli de 13 anos que A profecia se caracleriza pela. absolula cerleza,achava se em (\iJarcelino Ramos, RS., conlrliliu :u.ma porque inspirada por Deull. A profêciil é um vlrda·
olite. Com o progredir d. doença, loi acometida tarn deiro milögn que exclui, com cerleza Iodo êrro, CIObém de meningile. Os pais enviaram lelegrama a Lui- passo que a precognição de um. dOlado sempre lerá
za pará comunicar·lhe o faro. Na véspera, porém, an- cerla margem de erros, por se Iralar de um.. facul·
les de receber o lelegrama, Luiza leve um sonho, no dllde que não funciona sempre. Só em delerminadas
qual viu sua irmã graVem!nle enferma, à marle, e ocasiões el.. se manifesla

.

esponrâneamenle. Além
um sacerdoie adminislrando·lhe o óleo .dos enfermos. disso, eSlá limirada a um· espaço de dois' aéculos
Com essa nflida percepção, ela experimeniou a mais aproximadamenle, ao pallso que a profeCia indepen�viva angúslia e agitação. Trêll dias mais larde rece· de do lernpo, de Iodo em Iodo.
beu carla aérea, confirm.ndo ludo exalamenle de Haja visla os profe las do Anligo Teslamenlo a
acôrdo com a percepção onfrica. A doente recupe· valicinarem ·iI vida e paixão· de Jesus Crislo, com
rou lIe.

.

muito séculos de �lDleeedência, deaignando lugares,"Em oulr� ocasião, enconlrava me nas proxi� espeCificando lai cópia de pormenores que, humana·
midades de Pörlo Alegré", conla a Irmã Anlônia. ,.lente, seria impossivel anlever ludo iSIlO com lama·"passando· alguns dia!> de férias, quando no sáblldo nha precisão.
110 anoitecer, fui surpreendidd pela idêia v_ivfssima Assim se nos torna clar·a a diferença eSliencial
qne me acudiu à menle de que mamãe e minha irmã· enlre profecia e precogniçäo. A primeiri é um fenô�zinha viriam visilar-me, '

meno sobrenalural, a segunda é um falo paranormal,.,.Na hora do jilnlar conJei o falo à minha colega. um fenômeno parapsicológ co.
Amblls IIchamos grilça, poiS parecia IotalmenIe ex� Edvino Augusto Friderichs, S. J.clufda a possibilidade da vinda de mamãe naquela Cenlro Lillino-Americilno de Parapsicologia

FLORIANÓPOLIS - A países, com a denomina
Portaria n.O 23 da 06/12/72. ção de Fleckvieh. Pie
do Diretor da Divilão de Rouge, FriuloD.a I cutros
Animais de Grande Por sínõnímos da referida ra
te (DAGE) do Departa- ça
mento Nacional de Pro- Esta Portaria dá opor
dueão Animal (DNPA), tunida8e a08 propríetä
concede à Ass'ocia9io rtos do Sul do Brslil,
Brasíleíra d08 Ortaderaa principalmente d08 Esta
da raça Simental, sedia- dos de Santa Catarina.
da em Cachneiro do Ita- Paraná e Rio Grande do
pemirim, Estado do Bs- Sul, onde há maior con

píríto Santo, a extensão centração desta raça, .de
do registro de animais registrarem seul animais.
provsníeate de outros (AGRINFORME-MA)

Correio do Povo
nos E�porles

..Jaime

Juventus X Ipiranga -, A 2.&
ESlá mercado pare emanhã em Rio Negrinho a

segunda partida melhor de Irei, entre Iuventus de
noua cidade e lpiranga 10clI!.

EIIII pertída é viÍlida para II decisão 1110 título
da 11.' Taça dos Municfpias patroclnedo pela Ligi!!
Corupaense de FUlebol.

Na primeira partida entre amboa rralizllda aqui
em Jardluá do Sul, o [uvenrus levou de vencida o
seu adversário pelo mercador de Ires tentos a zero,
e) que significa que ao clube Iaregueense basta um
empale amanhã lá em Rio Negrinho para conqutsre
da

.. elmeleda IIIÇIl e, se houver uma vitória do lplren
ga, consequentemente haverá uma rercetra e, que se
rill realizada enrão na cidade de Corupé, séde da Li
ga.

A prova aUlomobilfslica GRANDE PREMIO
BRASIL FORMULA 1 válida pelo Campeonalo Mun
dial que será realizada amanhã no AUlódromo de
Inlerlagoa em São Poulo. eslará sendo lelevillionada
pllrll lodo Brdsil Via EmbraIei a corell, conforme in
formações dos organizadores da corrida.

Beto (Àmérica) no

Gremio Portoalegrense
O excelenle zagueiro BelO que uilimamenle vi·

nha defendendo as cores do América F. C. de Join·
ville 'está pralicámenle acerlado com o Iricolor gaú�
cho. BelO eslava passando por um perfodo de IesIes
no Gremio e,' agradou em cheio.llo Ireinador que re
comendou a sua conlralação em difinilivo e, ludo
faz crer que a logador irá se radicar mellmo 110 fu
lebol dos pampas.' .

Soe. Spo rt Clu b Estrell a
NEREU RAMOS

Asembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente ficam con.idados os srs. sócios
delts Bociddade para se reunirem em BSsembléia
geral ordiDária, a realizar·se no dia 10 de feterei
ro de 1973, às 20,30 horas ,no salãó paroquial, para
tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

a - Prestação da contas,
b - EleiQio dll nova diretoria;
c - ASBuntos di,ersos de lntere.se da sociedade.

Nereu Ramos, 28 de Janeiro de 1973.
Bertholdo Backis, Presidente

xxx
Foi realmente rápido.
Quem diria, muito na deles, sem ninguém

saber.
.

Pegaram uma carroça, tiraram duas rodas,
e as adaptaram às suas mãos.

.

Aos amigos Doris e Hermes, congratulamos
com alegria.

xxx
No último dia 31, nossa querida Suely Ro

sane, completou suas 15 primaveras. A festinha
foi sábado, em sua residência, A voce, um

grande abraço.
xxx

Jude, as rosas não aprovaram, o S. S., já
era. e agora? Será' que a nova paquera está
aprovando? Olha esse segredo.

xxx

Qual é, Bolão ... · quem ama não esconde.
Porque este segredo? Será que a Lêda te

conquistou, ou morre na casca.

Sociedade E. .R. Vieirense
Dia 17 Sábado Próximo

Música: Jazz CRUZEIRO de Ilumenau

É possível conhacBr o futuro1

xxx

Será que é a Fernandinha da Selva de
Pedra, que anda em São Chico, Tarcísio? Se ela
for como a da TV, podes acabar no altar..

xxx
O Loirinho do alto da Marechal, está de

olho numa gata loira, do início da mesma Ave
nida. Olha, ela está bem na sua, viu? Vá firme.

xxx

A turma da pesada se encontrou domingo
passado novamente, na praia. .

Foi aquele parato, como não poderia faltar,
aquele CHOPP, e aquela conversa. Que se dêem
mais destes encontros.

xxx

Bom, pessoal, aqui vai o nosso abraço e
até a semana que vem, se Deus quiser.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


