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CRISES PO L rr I CAS
De a c o r d o com um

1
o MDB passará a influen- Entre as c aus a s da go,,:er�amentais n"a orien'l

somou �ntr.e Di u i tos 10 �e programas edmíula-
relatório enc!,minhado 'ao cia� dois terços do .terrl- derrola areulata.ne Para- ração da' eeonomra para- outros Joinville e Lages, trenvos.
Serviço Naeiona! de In- tõríe paranaense. Zonas ná, o dep. Ribas apontou naense; abandono das passando 8 influir, como Perderam II considera
formações, à Ca Ba Civil importantes cairam em a inoperancia das rapre- rodovias estaduais que no Paraná, numa larga çlio e o respeito à autort
da Presidência da, Rspú- poder da oposição, 'des sentações políticas divor- estão intransitáveis; falia área de influência e em dade para, com o, chefe
blíca e" à d i r e ç ã o da' tacando o parlamentar os ciadas que es tão 'd o de eoordenacão dos negó· municípios chaves. do executivo.

,

ARENA, a o p o s i ç ã o pontos estratégIcos como núcleo de decisões do cios a dmi n i Íl t r a � i vos; Como demonlllr�ção �e, Em lodos os pronun
estaria a caminho py-a Londrina em comunicação governo estadual; a ause- atraso no pagamento de descontrole na onemaçao ctamenros os inconforma
venclr as futuras eleições com G u a r a pua v a, nas cia da atuação do governo profesaoraa e fuucionãríos polílica, que II� imprtrne dos ressailam e ressalvem
no vizinho Estado do" 4,reas fronteiriças com o n08 municípios; descon públicos; e, o governo eo par!ldo ereníste, vimos o Presidente Médici e sua
Paraná onde, o deputado Paraguai 'e_

8

Argentinal,tenlllmento
cresc�nte d,

08

fech,�d_o .80S reclamos d�s o Prestdenie do Banco_ d,o öbra

reVOlUCionária,'
mas

Ardinal 'Ribas. (ARENA, e ainda Clevelãndia, a' homens da agrtcultura; mumeiproe ,e sem capacr- Estado fazer declarações, não poupam o seu elICO'
PR), d. map8S coloridos r.a g i ã o de disputa, de dificulda�es em face. 'da dade de díälogo com os r e f u t a n d o o pronuncia lhido para dirigir os des-
em punho, demonstrá que posseiros. aus ê n c I a da medidas (homans do mtanor. Es' menro de Blumenau, quen- tinos da rerre barriga ver.,

tranhsmente a notícia do o Governodor até en de,;=================;=================;,
acima vem estampada na tão não !!Ie manifestara, '_ "

'

imprensa, quandoem nOB como chefe polftico den . Na? ha mers nen_huma
80 Estado 81! notíolas dão tro do Estado, sobre a solenidade em relaçao ao

em manchete. esoanda- crise surgtde e o _Dresi- ocupa�l� �a c�sa ro!!la�a.
lesas, identioa crise polí- dente da ""RENA, voltsn- Ao. prl�elro slnel de m

tica, on de SA acusa o do de vlegem, informava setísfeçêo, explod�m es

governo udo como técnico não ler lomado conhecl- pronunclame�tos tao da...
de não atuar correlata- mento da, situação criada. nosc;>� aos !nlereSse�, de
mente na área política, Enquanto tudo isso a- Sant� CalarlD� ..

O dlal�
Desprestigie e alé em contecia, um clube de ser- ,� rao ne�es�arJo, ou neo

aqõel de despreze, assim viço de um vizinho muní- e�lsle ou e Ielto po� quem
como f a I t a de 6 b r as, clpío, apresentava enérgi !Iao compreende o ltngue
formam o balanço dos co proleslo pela paraliza- jar dos dIferentes qua�ran
a r e n i I t 18 do Vale do ção das óbrllll .. da SC 21, tell

_ d� �s�ado. �rla se,

Itajaí, rompendo bom o exigindo reposição e re· enfilO, mal8 confusao c.om
Governador, por se oon- forço de verbfls_ os

'.
que gO�lam _de Urar

siderarem preteridos; Observa se qua o se- parudo da sllua�ao .. Men-
4nteriormente, em Join, gundo 1100 do Governa: sa2'ens ,�e solidarIedade

il1le, o 'vic�:Preftritö e um 'dor de Sönta Calarina, de part� 11 pa��e, for,�aõil
deputado aren,ista, vendo vem" carregado de' motiva; o cortejo dos puxas! em
baldados os seus esforços çãoi, ,mai8 polftica do que busca de uma. brazlDha
numa composição certa- técnica, como, que tenlao par�.a sua .sàrdlDhll. Isso.
mente menos técnica e 'do um ,confronto entre ai d�D1fICII m�ls �o que c�ns,.. ,

um pouco mais política, duas áreills e "onde II poll- t!c;>e. _!Jor ISSO ,as crIses
,

deram um noticiArio cons- tica pretende �ma sobre, p�derao al/olumar-se �e

Ilrangente,
tendo se em vivência.' DaO. forem. t,oma�as :oa

vista partir ds um muni- Os pronunciamentos di, devlC�a consrderllçao.
_

cipio de maior e:l\pres8ão vulgados, mostram clara prge fazer algo que nao

economica do ,Estado. menle que algo novo se seja apenas' o uso de pa
Posteriormllnte, lo II o estampa no. horizónte. O nos quenles, para salvar

após aB últimn eleiçõElB, Governador, a,lé agora a� apatencfas, �orque as�
depoil! de um pronunbia' colocado, quase num ,pe· SIm, qualquer dIa teremos
menta político na Assem- deslai e tratado cOln tes- a Opoliliçlio

,

dentro de ca

bléia Legislativa, renun- peito, subitamente. ama"lsa,
como am,:açll aconle

ciava um membro da nhece com rompImentos cer no Parana.
ARENA Regional, POl' em áreas polilicas que lhe Para esta larefa deve·
não concordar com Íl davam apoio e cobertura rlio ser mobilizados Iodos
orientação adotada com It uma avalancha de pro- os catarinenses" técnicos
os comp3nheiro8 do inte' leslos marcam o inconfor- e polflicOII, onde só pres
rior do Estado onde a mismo de diferentes elas- Iam desserviço os ornis
oposição não só continuou ses sociais e economicas sos e QS ause�tes,
.fjrDle em Blumenau, como quanto ao não alendimen·

Mini-Notícias.

A FIDESC marcou para o dill
19 do corrente II eleição do novo
Cooselho Curador, presidido Ilual·
mente pelo Prefeito José Camilrgo,
de São Francisco do Sul. A reunião
realizar-se á Oél séde da Associação
Com. e Ind, de Joinville; devendo
estar preseoles os novos prefeitos.

xxx

O Presidente' AHredo Stroessner
e seu Dllrlido Colorado obtiveram
.mpla vilóriá nas eleições realizadas
no Paraguai. Stroessner cumprirá o O Professor e escritor Augusto
quinto perfodo governamenla!, dis-' :Sylvio' Prodhöhl, radiclldo em noSso
pondo de tranquila maioria no Se- meio, eslá hospitalizado, em obser·
aado e na Câmara FederaL vilção de um mal estar de que foi

x x x acometido. O� velerano Jornalista,
A cidade se expande por todos nosso colaborador, est,á no HospHal

os lados, fr.uto do perfodo de graD' São José desde a úllima fa.-feira.
de desenvolvimento. As obras p!lbli, "
cas slio ,cada vez mais solicitadas.
As ruas calçadas deviam, pelo me
mos, dispor de passeio e muros. Lei
nesle sentido' exisle pê!lr. embelesar
a cidade,

, , x xx

O calor' neste mês de fevereiro
nlio estava no programa de quem
Irabalha. Seguidamente passa da mar

ca de 40 grllus à. sombra. Nem as

Irovoadas diárias CODs'e'guem arrefe
cer a lemperlltura, Os balnearios se

enfeitam com a canfcula de 1973.
,

, x x x
A desvalorização do dólar norte·

americano lern, causado problemlIs ii

muitas nações. Moeda dllranle muito
tempo II comandar as ações no mUD,

do, nos últimos anos lern sofrido
crise•. A recente crise monetária fez
valorizllr o nosso cruzeiro, o que
lião acontecia há muito.

, ARENA de Blumeneu rompe com

o Governador do Estedc e se de
clara livre. O desprezo demonsrredo
seria li principal eeusa. Em lotnvllle,
tempos IItraz, verificou se um' rom

pimento. As ultimas eleições em

nosso meio quasi obrigam li dizer
verdades,

xxx

O descontenlamento da IÍrea po·
lílica calarinense, elll d�ferentes pon
lOS do ESlado não nasceu por, aca·

so. Uma causa sintomática deve ter

contribuido e que/llproveita iÍ oposi�
ção. O Chefe da ARENA que é, o
Governador deve adotarmedidas pa'
ra atenuar animosidades.
!' xxx!

O Minislro Barros Monteiro, no,

vo Presidente do Tribunal Superior'
Eleitoral, ao assumir a presidência,
disse da necessidade da substituição
dos atuais tfrulos eleitorais, já prali
camenle impresláveis à sua des.tinll'
çlio.

xxx

o ETC derermínou aos diretores
regionais dos Correios e Telegratos,
no sen lido de que entrem em comac
lOS com os Preíeltcs, dlsctpltnando
o nome de ruas e número das casas,

Em Jaraguá o assunto já toi resol,
vido, n!lmerando-se, inclusive, as ruas
face ii existência de nomes de difí
cil assimilação e grafia.

, xx x
o. Governo, do Estado, já deve,:

ter recebido das classes concervado
ras a manifeslação de apreensão
quanto à nossaligação com a BR-101.
Para tanto não deveriam faltar re

cursos para o asfaltamento' do tre
cho Jaraguá-Guêlramirim e implanla"
ção defíniliva do 'Irecho alá ci BR, 101.

xxx

O lRASC -: Insliluto de Reforma
Agrária de Santa Cillilrina expediu
em janéiro 303 títulos de proprieda
des de lerras" 'q� somam aproxima·
'damen te 25 milhoes de melros, qua-'
drados. Em 1 �72 dislributu 1,440 tf,
tulos referenle a uma área de 26,282
hectares.

xxx
..

Um dos mais imporlantes prêmios
técnicos da Grã Brelanha, o PrêmJo
MacRobert foi concedidQ ao sr. God
frey Houdsfield, invenlôr do aparelho
de ráio X EMI, para diagnoile de
doenças cerebrais, chamado "lorno·

, grafia axiililransversal computariza
da".

xxx

,xxx

São Benlo do, Sul, por intermé-,
dia de um c lu b e des e r v i ç o
apresentou enérgico telegrama de
protesto� ao Governador Colombo
Salles pela paralização du obru
na 1)on8 Francisca_ Confirmam·ae,
sssim, 08 nos80B temoreB quandO
denunoiamos o "esquecimento do
Vale do Itapocú", e a 'Eltrada S.
Bento-Corup'.

,xxx

o asfalto da BR·1111 - Rodovia
PresteB Maia -, entre Joinville e

Itajaí eslá uma c a I a m i d ade. O
'DNER vem fechando 08 buracoB
qUI surgem, Bem resolvar o proble'
ma,' Um recapeamento impõe-se
como msdida de urgincia para não
afug'antar 'os milhares de tUrill
t81 do verão de 1974.

Prefeilos,
lomam'

Colégio, São Luís
AVISO

A, direção do Colégio São Luiz leva' ao co
nheoimento dos seUB slunoB e demais interesl8dol
que o;CALENDÁRIO ESCOLAR di fevereiro .re
gistra as seguintes atividades:

Exames de Admissão: Nos dias, 21, 22 ..
( MIOiclpio �e Guaramirim -

23, para ingresso DB 1.& série ginasial.Firmado' pelo Prefeito Si 1- , Matriculas: NOB dias 21, 22 e 23. psra todo.vestre Mannes e Vice-Pre·
OB cursaI! e dentro do expediente normal diurno 9

feilo Salim José Dequech, noturno \
"

recebemos atencioso ofício ,Segunda Época: nos diaa 21, 22 e 23, parada Prefeitura Municipal de todos Oil
'

curSOB, no horArio habitual I conforme
Guaramirim, comunicando· distribuição abaixo: '

,

nos haverem sido empos- 21: Matemätica' - História - Inglêlll - De-
eados em seus cargos, às senho )

18. horas do dia 31 de Ja, 22: Portugês .._:. Física � Eillm. Econamia _

nelro p. p. EMC - OSPB
'

Maniclpio de Schroeder

"'-1
23: Química - Biologil - Ciência - Geo-

Subscritando o oficio ciro, grafia - Coulabilidade
,

'

cular n.O 01/73, o Prefeito Início das Aulas: Após o dia 20 da co'rren

Ludgero Tepassé e o Vice, te, a direQão divulgará a data defi[l�tiva, através da
Prefeito Paulo ,RoberIo imprensa e do rädio,
G n e i p e I, ,comunicam ler Öbservações: a) Alunos novoll ou transferi
assuJr.ido' os care-os, no dos, devem 'efetuar sua matrícula mediante ca apre-
dia 31 de Janeiro de 1973, sentação de documentação exigida; ,

Aos i1uslres ddminillrll b) Esgotados os' prazo! acima fixadC;>1 5, reR-:-
dores das vizinhas comu peitad8s� as atividades para eles deter�inadIlB, a

dades. os cumprimentos direção não acatará reclamações de remtentes 00

desta folha" acompanhados evenluais' retardatário�dos votos de proficua ges- Jaraguli do Sul, li/02/1973.
tão.

posse

A DIREQÃO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:�!���II"Pß����uma (ll�� "cl���t�����:�i���:�:A��
"C���i���!�;�:�t�td.. ����!r:�:\ra��:��::�f:� Os nossos, companheiros

Rua ve��;ir:;;�i;�Ô�E;;�� õ�;;�1:i:ul (SC)
Diretor boticabeíras, etc. Roseiras CL Paulo Moretti São convidados Oll senhores acionistas deltaEDienio Vitor Schmöckel Dahlias, Oamélias, Ocní- sociedade, para reunirem-se 'em Assembléia Geral

feras, Palmeiras, ato., etc, Nosses companheiros, os conhecemos· real- Ordinária, a realízar-ee no dia 7 de abril víudeu-
mente? Talvez nem lhes demos importância; nem re, às 9,00 horas, afim de deliberaram aobre a 88.
lhes deseubramoa o valor. Se 08 deaconheeemoe, guínte
não aerá por falta de adaptação ao meio ambíen-
te, demonstrando, ípso facto, desajuste inexplicá
vel? Se isso acontece, podemos ser comparado.
-- guardadal ai devidaa proporções -- a terra!!
devolutas, onde s� medram desajastea, incompre
ensões, complexos ...

Por que isto acontece? Talvez porque não
;;====�====================;; foram connnientemente desenvolvidas as poten-

S O C I A I S cialídadea da natureza humana, devido, quem la-

=========" be, à carência de fatores exógenoa. E preciso que
se tenha presente que nossoe companheiros pen
sam e agem em vista dos seus próprios compa
nheiros. Revelam as naturals tendêncíaa humanas
de respeitarem e ierem respeitados, de valoriza
rem 8 serem valorizados.

Para todos Oll efeitos, semos aquilo que 110"

mos e não aquilo que parecemos ser; por isso,
dois caminhos abrem-se à uossa frente: o do com

panheirismo e o do ísclaeíonismo. O pior é que
em termos de Leonismo; não há opção: ou somoa

companheiros ou deixamos de ser Leões. Não se

trata de conceíte acaciano, mss reflexo de uma
verdade verdadeira.

'

Ser companheiro é aClitar o parceiro como

ele é, com seus caprichos, suas vaidades, suae

inclinações, sua condição social, mas sobretudo
com sua vontade de servir desinteressadamente. (Ação de Usucapião)Os COLL devem ser pólos opostos que se atraem '\

em todos os oentídos, pois a trajetória Ieouíatica
. .0 Doutor AJéides dos Santos �guiar, Juiz d8

em equipe sempre Ber,á mais curta e mais fácil. Direito da Comarca de Jaraguá do'Sul Estado de
O companheíríamo é essa força extraordinária e Santa Catartna, na forma da Ieí, etc •. .'
poderosa que MelYin Jones depositou em n08SO FAZ SABER aos que o presente edital de ci-
coração. tação, com o prazo de triota (30) dias, virem ou

Escudados por easa alavanca, teremos condi dele conhecímento tiverem (I Interesser pos8a.q�e
ção de projetar o grande arco da ponte que liga por parte de ANITA ZIEGE D� ROCH.A, braetleí
a margem leonístíca à margem comunitária, dsn- ra, VIÚya, de vrendas dom�stlcas, residente à rua

do passagem às nossas campanhas e realizações. Duque de Caxias s/n, na Cidade de Corupá, desta
Contudo, o vão dessa ponte pressupõe grande Comarca, atrayés seu bastante procurador. �dvo.
capacidade de abnegação, eacrlííelo e trabalho, gado. dr, Hamilton José de Mour,!lo Ferro, fOI r�
sempre assistida pela técnica do companheirismo querida uma AÇÃO DE USUCAPIAO, para adquí-

.
..

.

rir o dominio do imóvel a seguir descrito: "UmaDe 8e lamentar certos aoídentes que. ocorrem área de terras situada à rua Duque .de Caxias, nanessa pass�gem! fr,ut� de lamenta,:ol altivez que cídade de Corupá, fazendo frente com vinte cinco
eeg� o �aclocinlo l?glCo para'substltui lo por ,:on· (25m) metros para a citada rua, a linha dos funvemênclas pessoais. É a ve� e� que determma· dos' mede igualmente vinte e cinco (25m) metrosdos CC�L atol!"m'lle num derIVatiVO qualquer pa- e confronta com terras de Oscar Adams; as late.
ra explIcar o me'plicável.

.

. rais medem cada uma aproximadamente oitenta
. C.CLL, p�rafraseando. Melvm Jones n!,. sua (80m) metros e confrontam pelo lado direito com

dl�P08lção habltual_ de pratI�ar o c0n;tpanheIrlsmo, propriedade de Antônio Martins, recentemente
seJsm.0s desses Leoes que vivem a Vida sem cona· vendida para Gregório Komar, e Maria Bayer, 8
tranglmento, embora semeada de �atalhas tremen-

pelo lado esquerdo com a propriedade de Hugoda� qUe devemoll venc�r com a. sJuda de um par- Müller". Feita a justificação prévia, foi a mesma
ceuo. nosso Companheiro de LlOns Clube. 'Oi homologada. por sentença deate juizo, e determi.

Ele, brallileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,
.

nada a citação dos confrontantes certos � interes·
lavrador, natural de Ja· motorista, natural de Ja· lados incertos. E para que chegue án conheci·
raguá do Sul, domieilia· raguá do Sul, domioilia-

Ed I- ta' I de P ra.ça
mento de todos interesBsdos e ninguem alegue

do e residente em Bar· do e residente à rua
.

ignoraneia, mandou o ,MM. Juiz expedir apresen·
ra do Rio Cerro, neste João Marcatto, nesta ci· te edital, que lierá afixado no lugar de costume,
distrito, filho de Otoli dade, filho de Leonardo O Doutor Alcides dOI Santos Aguiar, Juiz de às portas do Forum, e publicado na forma da' lei
Krueger e de Irmgard Vidal da Cunha e de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
Greuel Krueger. Clara Fuck. Santa Catarina, na forma da lei, etc... aos cinco dias do mes de dezembro do ano de
Ela, brasileira, loltth'a, Ela, brasileira, solteira, FAZ SABER a todos os que o prellente edi- mil novecentos e setenta e doi!!. Eu, (a) Amadeu' Mlh-

do lar, natural de Jara industriaria, natural de tal de praça, com o prazo de dez (10) dias. virem lud, ellcrivä,o, o subscrevi. .

gui do Sul, domiciliada Indaial, neste Estado, do- ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, (a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
e residente em Barra do miciliada e r8lidente à que há de ser arrematado por quem mais der II
Rio Cerro, neste distrito, rua Roberto Ziemann, maior lance oferecer, em frellte às porta8 do Fo
filha de José Torinelli e nesta cidade, filha de rum, no dia 9 de março p. vindouro, às 10.00 ho-
di Paulioa Weinfurter Eieodoro Belarmino e de ras, o bem penhorado a HARRI BUCHMANN, nos
Torinelli. Paula Cardozo. autos da ação executiva em qua é autora a firma
Edital n. 8,035 de 9/2/73 Ed't -1 8038 d 13/2/73 Comercial Jllraguá Ltda., e abaixo transcrito:
'. .

,

I a n., e
J a) _ UM TELEVISOR, marca COLORADO RO, deInaclO. Ped�oth e Alb�echt Kopscn e 23 polegadas, usado, em fuocionamento, avaliad.oCatarlDa Rlchert Elzlra Grossklagl! em Cr$ .620,00 (Seiscentos e vinte cruzeiros).

Ele, brasileiro, lIolteiro, Ele, brasileiro, viúvo, Alsim, 8erá o referido bem arrematado por
operário, natural de Ja- natural de Jaragui tio quem mais der e maior lance oferecer acima do
raguá do Sul, domicilia· Sul, operário, domicilia. preço da anliação. E, para que chegue ao conhe·
do e residente em TUa do e residente em Rio cimento de todos os interessados, foi expedido o
dos Monos, nellte distrito, Cerro I, nellte distrito, presenta edital, que serA afixado no lugar de C08-
filho de Hercilio Pedrot· filho de Oacar Kopsch e tume e publicado no jornal local. Dado e passado
ti e de Veneranda Pe- de Amanda Mathias Ko- nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos nove dils do
drotti. psch. mês de fevereiro do ano de mil novecentos e se-

Ela, brasileira, solteira, tenta e três. Eu; (a) Ama�ea Mahlld, Eacrivão li lubs·
industriaria, natural de ' Ela, brallileira, 80lteira, crevi.
Jaragui do Sul, domici· do laf, natural de Jara·

(a) Alcides dOll Santos Aguiar, Juiz da Direito
iiada e residente em guá do Sul, domiciliada

I

Tres Rioa do Sul, neate e residente em Rio Cer

distrito, filha de Bernar- ro I, nellta distrito, filha
do Richert e de Ana de Alberto Grolsklags e

Lllx Richert. de Erna .oepp Grossklags.

CORRBIO DO POVO

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Ruà 2, n.· 130 - Fone: Z023
Jaraguá do Sul . S. Cataria.

ASSINATURA:
Anual .... CrS 20,00
Semestre " CrI 11,00
Avulso . . . • CrS 0,40
Número atrasado CrI 0,50

PEÇAM OATÄLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÄ --

I·
- a ara. Bernardina

da Aguiar Cunha, em

Fasem anos hoje Guaramirim;
- A Ira. Elfrida Kar- M;et�i.lra. Odila Bettoll

ler Nieolini;
�o Ir. Doasto Frie- Dia 21

àel, em Trell Rios do
Norte; .

-- a Ira. Diroe Funke
Ribeíre, em São Paulo..
Fasem anos amanhã

Aniyersários

- O er. Pedro M. Per
feito;
-- a Ira. Erwina Pedri.

Dia 22

O ar. Dr. Alfredo Gün
ther, deulista nesla cida
de'
:_. IIr•.RúthHoffmann,

em Rio da Luz,

Dia 23'

- A sra. Angelina Pe
dri Peters:
-- o jovem Mario Hof

fmann,
- a sra. Ida MÜller,

Im Oorupã;
- o sr. Dagoberto

Soares, em Joineille.

-- a jOflm ROllemary
Voilt;

- o jotem Jurgen
Georg Hermaon, em Co'
rupA.·
Dia 19
, - O sr. Al'in Enke,
em Estrada No.. ;
- allrI. Edeltraud H.

Koke, em Guaramirim.

Dia 20

O sr. Alfredo Weil-
ler;

Relistro Civil distrito, filho de Adolfo
Nort e de Clara Nllrt.
Ela, brasileira, viúva,

do lar, natural tle :Qlu,
menau, DeIte Estado, do
miciliada e re8idente em
Ilha da Figueira, neste
distrito, filha de Otto
Dallmann e de Anna
Siewert Dallmann.

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

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram ao cartório exibindo os
documento8 ·exigldol pela lei
afim de lIe habilitarem para

ca8ar·8e '

Edital n. 8.034 de 9/2/73 Edital n. 8.037 de 12/2/73
Otavio Krueger e Tarci.io da Cunha e

Irene Torin.1Ii Terella Belarmino

E para que chegue ao co
nhecimento de todos mandel
passar o prelente, edital que
será publicado pela Imprenlla
e em cartório oade será
afixado durante 15 dial. Se
algllém souber de algum Im
pedimento aoule·o para 08
fins lega.. ;
AUREA MüLLER GRUilBA

OUclal

Edital n.8.036 de 12/2/73
Leopoldo Nort e

Adela Dallmann Bruch

Ele, brasileiro, viúvo,
operaria natursl de Blu
menau', neste Estado, do·
miciliado e residente em
Ilha da Figueira, nelte

SABADO -- 16-02-73 PÃGINA 2

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

rio da Diretoria, Balanço Geral, Oonta de Lueros e
Perdas e Parecer do Conselho Ffscal, tudo relati
vo ao exereícío social encerrado em 30 de de
zembro de 1972:

2. Eleição e fixaçio doe honorários da
toria;

.

3. Eleição e fixação dOI honorários do
selho Fiscal e

díre-

Con-

4. Outros assuntos de interesse social.
AVISO: Encontram se à disposição dos se

nhores acionistas, na Silde social dli empresa, Oll
documentos a que ie rElfere o artigo n.· 99 do
Decreto Lei n.O 2627, de 26 de setembro de 1940..

Jaraguá do SUl,.7 de fevereiro de 197R

Eletromotores Jllraguá S. A

Eggon Joio da Silva, Diretor Presidente
CPF 009955179

EDITAL

Vende-se TERRENO
1293 m2. Esquina 25,5 mtr. frente, o fund!) tai

até a beira do rio lIa1>ocu. O mais' alto-terreno
Bobre o rio. Balí.sima vista. Proximo ponle pencil
Grabba. .

Informações E. Mayar Raa Presido Epit. Pes
soa 1311

Ampla e boa residencia no centro da

cidade.
Tratar à Avenida Getulio Vargas, 350

VENDE-SE
Uma casa de madeira c/45.000 me·"

tros' quadrados de terra, por preço de
ocasião.

Tratar em Guaramirim c/o Sr. Al
vino S(ihneider ao lado do Salão Diana.

1--,,-----Dr. Francisco Antollio Piccione
, :M:!E;.o-.:co - C.Ja.:M. 1'2:

(C.P.F.) N.o 004384379 ALUGA-SECirurria e Olhllca de Adultol • CriaD<}al
Partal - Doen<}a. de Senhoru

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - COROPÄ

1
__

Residência: Dr. Nerta Ramol, 41t
CO_UPA - •.&.N�"" C""":a'.&.B.IJ!fA

(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital de Citação Na Bolívia demo
cracia tem prazo

Eslado de Slnll Calarlna

Prefeitura Municipal da
JuraDUÓ dó 6ul

o Doutor-João Paulo Pasqualí, Juiz Substítu
to d� 4 a Circunscrição Judiciária no Exercício do
Cargo de Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, LA PAZ - "Somente necessita desse períodó
etc. ,.. dentro de CiDCO a dez para aplicar seus planos

FAZ SABER SOl! que o presente edital de cí anos _. prazo que o em matéria economíca

rsção, com o prazo de trinta (30) días, virem ou atual governo m i I i t a r e social. A conatítueío
dêle conhecimento tiverem e íutereasar possa, que precisa para cumprir naltsação do pais, acres
por parte de CONSTRUTORA INCOL LIMITADA, seus planos sõcío.econo. centou, somente poderá
através seu bastante procurador dr. Friedel Seha- micos - a Bolivia pode- ocorrer "dentro de cinco
cht, lhe foi dirigida 8 petição inicial do seguinte rá voltar a seus rumos a dez anos e não de
teor: constitucionais por meio modo imediato tal como

.. Bxmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da comarca da eleição democratica", haviam planejado dois
de Jaraguä do Sul. Construtora Incol Limitada, afirmou o ministro do partidos politlcos, aliados,
sucessora de Imobiliária Comerciallncol Limitada, Interior, coronel Mario numa frtlnta comum não
.com sede à Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, Adett Zamora. governista" - o Partido
na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Ca Adett Zbmora disse que Democrata Cristão e o

tarina, neste ato representada por seu Sócio Ge- o regime presidido pelo Partido Revolucionário
rente, Sr. José Henrique Pereira, brasilelro, casa- general Hugo Banzer Autentico. EUG:ÊNIO STREBE, Prefeito Municipal d.
do, do comércio, residente e domiciliado, também -------------------- Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
nesta cidade, através de seu procurador legal, IE �

� da suas atribuições R E S O L V E:
iofrafirmado, ut instrumento procUratório em ane Wr 1lll� c1Jl11l\ ffi'lfPl11IifI'lUlffi'lctJl CONCEDER APOSENTADORIA:
xo, vêm respeitosamente a V, Exa .. expor e re- Iß� L o.,))@.\iji l}J' �IU'� l}J'@. De acordo com o art. 107, item I. combinado
querer a presente Ação Executiva Cambiária, TI Ptn° ,('d"h� ctJlr·gPlilltnOIDlIfllIR' com o art. 108, item I, letra "c" todos .d a Lei n.-
centra ANITA GARIBALDI DE SOUZA MENDES, ffi'I({hn� �IU'Ul, <W. �. � IU'Ul 344, de 30 de março de. 1972, Estatuto nos Funeie-
brasileira; casada, sem profissão -defínída, restden- l}J' ,\ nários Público. desta Municipalidade!
te e domiciliada, atualmente, em localidade igno . BUBNOSAIRES-Lide

ldato presidencial da 'A JOSÉ IZIDORO COPI, ocupante do cargo
rada, pela autora e pelo sr. Oficial de Justiça des- res. dO.S partidos p.o�iticos União Civic.a R.adical,. Ri- de Fiscal de Rendas Padrão. S-3, do Quadro Unico
ta Comarca, conforme certidão inclusa, com negó- reagiram com ortttcas iii cardo Balbín, Iadvertíu o do Município com os proventos consignados em lei,
cio estabelecido nesta cidade que deu em ar ren

protestos. á decisão dai regíme militar de que a Oomuuiquese, Registre-se e Publique-se,
damento, pelo seguinte: - 1.0) - Que a auplican Junta dos Comandantes proscrição do peronismo Jaraguä do Sul, 14 de fevereiro de 1973
te é credora ds suplicada na importância de Cr$ Militares de proibir o re mergulhará o pais num Eugênio Strebe, Prefeito Municipal10.023,42 (dez mil, vinte e tres cruzeiros e qua torno de Juan Domingos clima de grande intran
renta e dois ceutavos) conforme duplicata devi Perón à Argentina antes quilidade que poderá in
damente aceita em 20/10/1972, n.? 47, venoida e de 25 de maio e às ações terromper o processo de
não paga em 15 de fevereiro de 1972, e não paga judiciais iniciadas con

:

normalização tnstítucío
até o presente momento; 2.,°) - Que a suplicante tra a Frente Justíelalísta nal.
esgotou todos os meios suasõríos e possíveis no de Libertação. O candí
sentido de conseguir o seu crédito, tendo sido re

bebida com constantes evasivas e protelatórias;
3,0) � Que é incerto o paradeiro e até o presen
te momento ignorado totalmente o domicilio da
suplicada, tssendo- se necessário o citação por
edital para que a suplicada venha responder aos
termos do presente pedido; 4.°) - Que a suplí-
cante arrendou o único bem que possuía, confor
me contrato anexo, percebendo uma renda mensal
de arrendamento de seu negéeío num total' de
Cr$ 34.200,00 (trinta 9 quatro mil e duzentos cru

zeiros) anual preferindo a suplicante que a pe
nhora venha recair, caso a suplicada não ofereça
garantias, nos alugueres vincendos conforme con
trato incluso. Ex-posítía, REQUER a V. Exa. com

fundamento na Lei n.o 5.474, de 18 de julho de
1968, a citação da devedora c'onforme Arts. 177 e

segs. do Cód. de. Proce. Civil para, no prazo de
24 (vinte e quatr.o) horas, d@corrido o· prazo final
da citação por edital, pagar a quantia reclamada
juros de móra, custa8 processuais, honorários de
advogado na base usual de 20% sôbre o valôr da

\
causa e dema·is cominações de direito, ou nomear
bens à penhora, sob pena de, não o fazendo, Rer

esta . efetuada DOS 'aluguéis vincendos conforme
contrato de arrendamento incluso, num montante
que baste para a execução e forem nectlssários,
ficando igualmente citada para, no prazo legal,
contestar, se quiser, esta ação executiva, sob pe
na. de revelia. Requer ainda, 1\ V, Exa. que, dêsde
já aeja notificado o Sr. Vilmo Zattsr, brasileiro,
solteiro, maior, arrendatário da Boite Aquário. si
tuada a estrada que liga Jaraguá du Sul à Guara
mirim, residente ie domiciliado em Joinville; po
dendo ser notifiCado em dita Boite, do pedido de
penhora, caBO a divida Qão sejs paga em 24 horas,
esgotado o prazo da citação por edital, para que
deposite os alugueres, cOQforme foreDl veneendo
em Juizo desta Comarca, conforme Art. 937, § §
1.°, 2.° e 3.· do Cód. de Proc. Civi'l, sob as penas Aluga·-seda lei. Requer, finalmente a V. Exa. seja a ação

,julgada procedent", com a condenação da Ré
no pagamento da importância de Cr$ 10.023,42
(dez mil,. vinte e tres cruzeiros e quarenta e dois
centavos) referente o principal, mais juros de mó
ra, do veneimento do titulo, custai pr{)cessuais,
honorários de advogado e demaia cominações de
direito. Protesta provar o que alega com o depoi·
mento pesaoal da Ré, sob pena de confesso, in
qiIirição de testemunhas, perícias, documentos
coiprobatórios II demais meios permitidos em di
reito. Dá-se à presente o valor de Cr$ 10.023,42,
Nestes têrmos, Pede deferimento. Jaraguá do Sul,
em 21 de dezembro de 1972, (a) Friedel Schacht.
Advogado. '

DESPACHO: - "Rh. A. R. Gite-sB, por edi·
tal p/prazo de 30 diaB, publicado uma vez no or

gão oficial e por % vezes na imprensa local, Jara·
guá do Sul, 21/1�/72. (a) A. Aguiar. Juiz de Direi
to."

.

Em vi'rtude do que foi expedido o presente tante que baste para a execução, ·ficando igual·

�
..........

�edital, pelo qual chaDla e citä a ANITA GARIBAL- mente citada para, no prazo legal, contestar, que- _DI DE SOUZA MENDES, que se encontra em lu- rendo, a ação executiva, sob pena Qe revelia, E / Dp. ReJDoldo l\(upapa
gar incerto e não sabido, para. que no prazo de pa�a que chegue ao conhecimento da executada,

J � II
I�

24 horas, decorrido o prazo final da citaçã'O por ou quem ioteresar possa, vai o presente edital ADVOGADO
'

edital, pague .e. quantia reclamada, juros de móra, publicado na forma da lei e afixado no lugar de
custas processuais, honorários de advogado na ba costume. Dado e palissào nesta cidade de Jaraguá . _ . .

se de 20% e demais cominações· de direito, ou do Sul, aOI! nove dias do mel! de janeiro do ano Escrltorlo ao lado da Prefeitura i'
nomeie bens à penhora, 80b pena de, não o fazen- de mil novecentos e setenta e ç1ois. Eu, (8) AMadeu

L JARAGUÁ DO SULdo, ser esta efetuada nOi aluguéis vincendos, con:. Mahfld, Escri,vão, a subscrevi. ..

.

_AI
t

forme contrato de arrentamento incluso, num mon- (a) João PaUlo Pasquali, Juiz Subst., em exerc._...... iii • ......,., •. , ... , .. .,.__.,._s� i

PORTARIA N.o 02
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, EII

tado de Santa Catarina, no use de suas atribui-
ções .RESOLVE:.

.

Designar, WALDEMIRO BA.RTEL, contratado
em regime especial, para responder pela direção
do Departamento, Expediênte, Educação e Assis- ,

tência Social, a contar da presente data.
Oomuníque-se, Registre-se e Publique·se.

Jaraguá do Sul, 05 ríe fevereiro de 1973
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

PORTARIA 0.° 03/73

Uma firma de vendas mação' foi feita depois
pelo reembolso postal foi que se Boube que a mila·
intimads a explicar. ao. grosa "poção afrodisiaca"
TribuBal Superior do Es não passa d� chá·mate,
tado de J�ova York por- que a firma vende por

·o========================nllque está vendendo tão preço quase 20 vez e B

O R f R I E O E L S C H A C H Tcaro um p r o d u t o que maior que o cobrado em
.

.

anuncia como sendo, "a qualquer emporia dosEs-.
.

poção afrodisiaca do gau tados Uoidos.
eho apaixonado", A inti

.A.--'-------.-----------_o

U--------- -------':"'"'- II

II Escritório Jur�dico Contábil II
II II
II Max Roberto Bornholdt II
II Iß
II Luiz Henrique da Silveira li

russo'll ADVOGADOS II
MOSCOU - A queda Gosplan, a renda bruta U Rno ritmo de desenvolví- nacional aumentou ape- ". II�é�i�a �':n el���°'roit c:�� :::b!r�0��e����:j�l::e2� II lllL1I'I\11l\ 1I'I\tfl\ lMTll�Ttr 1flI� \{Y A 1Q)� A e: II

firmada pelo Gosplaa, o soviéticos esperassem II 1UJ\UI JIJI\UI!�l1 !'lIUt\Ulu) �,.Bl1l\.IUt.BlUl II
órgão de -planejamento- ·uma elev,ação ds .6,2,por II �

Contador
- -' II

!Ia URSS, que forneceu cento. A produção índus- II IIalgumas especificações trial cresceu 6,5 por ce�- II IIsobre as áreas atingidas. ,to, IDas o plano preVIa
IISegundo OB dados es um crescimento de 6,9 II RegisJro de Firmas IPI

tatiscos liberado!! pelo por cento, II Escritas Fiscais Imp. Renda II
rj

II Contabilidade ICM II�e§co�rem �. Defesas Fiscais INPS II
({lfctJllillP ,�1h11l\1R' li FGTS II
�@. ��IU'Ul " .. II

II Av. Mal Deo�oro, 210· II
II ,

'
. II

0========::::;:.==========.

Confirmado o

malogro

AmmernCallill ((l)§
§cgre�({l) �o§

ADVOGADO e AUDITOR

I

ICampanha de EducagiD
Civlca

Civil, Comercial, Criminal, Adminil'
trativo e trabalho:
Com diversos curBOS de especiali.za'

ção em CURITIBA e fala o ALEMAO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.'
Escritório; Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia Annida)

L'
Residência:

Aveni.da
Mal:

Deodoro.,
903

. - 1.0 andar - apl.- 203
JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

Fi!!8. residencia, 1 .• andar,
terraço e 8 depenaências
Aluguél 350,00.
Gar.aa:em à tlestjo.

O hasleaRlenlo d.
Bandeira e <) canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, umll vez
,por semilolI, em Iodos

Duas ou mais .s'aJas pa os esiabelecimenlos
comércio ou pequenll in· de qualqller grilu de

dúslria, azulejos, câmaras ensino, públicos ou

IIfrig., à desejo geladeira parlicularclI,
grande, balcão de vendas "-------.....----
e garagem. A lug u é I a .

combini'lr. "Correio do Povo"
Tratar com o proprielá- um Jornal

rio, à Rua Preso Ep. Pes a Serviço do Povo '

SOli, 71-85.

de

Oficina de consertos de
Radiadores

WALTER KUMSCHLIES
Rua 36 - JOBé Emmendörfer, 1734

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



anúncio' causará boa-impressão compareça aos estádios

Baile de Rei Sociedade E. R. Vieirense dia' 17. Sábado Proximo
Música: Jazz CRUZEIRO de Blumenau

CORREIO UD POVO Edital de Praça,

Enlace Pradi .-. A curtição da semana
Ferreira Garcia '

M.Y.

Olá pessoal, aqui estamos 'com . maís uns

fatos e boatos ...
Voces concordam com essa? ;
Perguntaram-nos, se o namorado da pró

pria amiga é mais gostoso ..•
Com fogo não se brinca.

Portanto amiguinhas, que tal, segurarem
as rédeas? ..

\

Rializa.se nesta data,

[Ie
da noiva o Ir. Anlonio

em nossp cidade, um gra Pradi e Sra.; sr. Alberto
lo evento social, unindo Marangoni e ôre.; dr,
.través o amar de seus Nelson GIZa e ôre.: sr.

filhos, duas' Iradicionais Humberto !Jradi e Vva,
.

e benqutstas familias de OUvia Pradi; dr. Alfredo
Santa Ceserina e do Es- de Oliveira Garcindo e

lado do Rio de janeiro. Sre.; e sr. Carlos Alber-
Miriam e Renato, ela to Balistieri e Srta, Lúcia

filha encantadora do ce Bahstteri e, por parte do
sal Guilherme (Helena noivo dr. Fridolim Schlö
Hohl) Pradi, acadêmica de gel; sr. Iesé de Pino e

c i ê D C i a s economlces d. Sra.; dr. Ary Ravoglio
Faculdade de Iolnvílle e .Cunha e ôra.; dr Yasnroshi
Renilto, profeasor do Ins- Heyashí e ôre., José Gaz
titulo de Biologia da fa da e Sra.; sr. Angelo Pra
culdade Federal do Paraná, di e Sre.; sr. Waldemiro
filho do casal Luiz Per- Schmitz e Srta. Roseclair
reira (Cecilia Gambini) Schmilz.
Garcia, selaram o seu Após a ceremônía reli"
sonho de smor, com a giosa os convivas serão
benção' aos noivos, que recebidos nos amplos sa Finalmente agora terás que parar de dar aquêle
tllrá.lugllr às 18 h?ras na lõe�. de feita d� Clube blá, com 'alguém daqui, né Luiz?
Igreja MatriZ de Sao Se Atlétíco Baependl.

.

--

bastlêo, em pr,sença dos Esla folha epresenre aos' T
.

d I h--
pilis, Iemllíaree e muitos felizes noivos e familiares ais na e a,. �m...

.

coavldedos. I votos de felicidades. .

Passeatas pela Epit. Pessoa, cmema, bate-papo...
Siío padrinhos por per- Tuti e Sula, mais um casal que se encon-

trou. •. Felicidades.

O Doutor Alcides dos Santos Aguimr, juiz de
Direito da /.Gomarca de jarllguá do Sul, Eslado de

�����������������.������������������������ Sanla CalaMna. na forml da leL etc.
.

ANO L1V
.

JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO 17 DB F"'vEREIRO DE 1973 N.o -.7"3,.D � � FAZ SABER a lodos os que o presente edital
de praça, com .o prazo de 20 días, virem ou dele
conhectmento tiverem e Interesser possa, que há de ser

arrematado por quem mels der e maior lance oíere
cer, em frente às portas do Forum, no dia 13,de
março, às. 10 horas, o imóvél penhorado a WIEGAN
DO FI�TZ, na ação executiva proposte por Carlos
Frederico Vasel, abaixo rreuscrno. .

a) - UM TERRENO, situado neste município
à ESlrada Nova•. com " área de 844,75 msâ., com

15,50 ms., de frente, por 54,50 ms , de fundos, fazen
do frente ne dila Estrllda, fundos na linha Férrea e
entre, ferras de João Methles e ditas de Renalo Fietz .

devidamente registrado nesta Comarca, no Cartório
do Registro de Imóveis sob n.O 23.171, livro D.L, às,
fls. 109, datado de 0512·58, ii v el i a d o em Cr$
1'.500,00 (um mil e qutnhenros cruzelros),

Assim será o referido imóvel arremeredo por
quem. mals der e maior lance oferecer 'acima do pre
eo da avelíeção, podendo ser examinado por quem
Interesse tiver. E pera que chegue ao conhecimento
de todos tnteressedoe, foi expedido o presente' edital
que será afixado 110 lugar de . costume e publicado
no jornal local "Correio do Povo". Dado e passado
nesta cidade de Jl!rmguá do Sul, aos quatro dil,s do
mes de dezembro do ano de mil novecentos e se

,

tenta e dois. Eu, (a) Amadeu Mahlud Escrivão, o subs
crevi.

Alcides dós Sanlos Aguiar, Juiz de Díretto

Notamos, que o coração do nosso amigo
Tião caldeia as forjas do inferno.

Será saudade da Rosi, Q motivo de sua

adversidade?

Que tal se o Maneca descobre, hem Gilse?
Cuidado, andas muito espertinha..

-
.�-

O Luiz e a Mariângela, vão caiar.

Edital de Interdição
Enlace Mahnke · Henschel

--
--

O Doutor Alcides dos 5antos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de
SaBta Cerarlne, ne forma da lel, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edírel virem,
ou dele conhecimento tiverem e tnreresser possa, que
neste Juizo e Cariorio do Cível foram. processados
os devidos lermos dé um pedido de INTERDIÇÃO,
em que é requerente CATARINA SCHMiTZ, brasi
leira, cesade, do comércio e requerido OSCAR SCH
MITZ, brasileiro, casado, sem profissão, nascido aos
15 de iunho de 1920. oatural de Palhoça, filho de
Ji!cob Schmilz e de Filomena SchmilZ. residenle à
Avenida Getúlio Vargas n.O !78. nesta cidade de ja·
rag-uá do Sul, teodo sido, após os trâmites. legais,
por sentença deste Juizo prolalada pelo dr. Ollivo
Weschenfelder, juiz de Direito em exercício, em dilla
de 7 de julho do corrente ano, foi decretada a inter
dição de OSCAR SCHMITZ, na forma do arl. 607,
§ ).0 do Código do Processo Civil, sujeiTando;a à
curllela de sua esposa Catarina SchmiTZ. com obser
vância do disposto no iHt. 251, § único. previsto riJo
art. 4õ5, Iodos do Código Civil. A seotença supra
mencionada transitou em julgado. E para que liin
guem· possa alegar ignorância, foi pllsbado o presen
te edital, na, forma da lei, que será afixado no lugar
de costume, pucli('a'do no "Diário da jusliça" e jor.
nal "Correio, do Povo", desla cidade. Dado e pal
sado nesta cidade de Jarilguá do Sul, aos doze dias
do mes de setembro do ano de mil novecenlos

'

e

seteeta e dois. Eu (I) Amadeu Mahlud Escrivão, o

subscrevi.
.

.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, juiz de Direilo

A Marília, 'firme com o �ssis, parabéns:
E o D.M. na dêle, curtindo uma diferente.

A 'seoiedade jaraguaen.

[�
Hoje, às 19 horas, na

ae festeja hoje o CBBa· enfeitada Igreja Evangé
mento de dois de seus liea Luterana de Jaragoá
exponenciais membros, do Sul, terá lugar a eere-

"

Flexadol por cupido 'tão mönia religioee, sendo o

tornar .e marido e mulher áto paraninfado, por parte "
--

dois filhos de dual tradi- da noiva peloa c. II a i II Dizem, que o Renaio e a Arlete, já estão
cionais famílias des t a Heinricb (Olga) Geffert e I

se preparando para o •..

terra.l.;laria� Malinke, a Eogênio V�.tor. (Brunhil", Voces se merecem, portanto água benta é o

n�rmah8t�, filha_do c�s81 de) Schmoc�el Ilv por

I que se recomenda
Willy (Frleda BU8smeler) plrte rio nOIVO, p elos '.

Mahnke enamorou·ss de casais Rolf Schulz e Sra ==::

Erolf Rubens Henschel. e Mario (Ottilia) Nicolini. Congratulamos com alegria, o particular
a.cadêmico de engenharia, ConvidadC?_s, paie e. pa colega veterinário da Cafasc, Edison F. Nunes
fIlho do caalll Gustavo, rsntell ssr�o. recebidos que hoje em sua querida Sta. Maria leva ao
(Irma Klug) Henschel e nas dependllDCI8s de fes altar a Cléa Os recem esposes após concrelli.
resolnram casar-se. tas do Restaurante Ma· '. _ . .' .

Ontem, à116,45 compa' rabá. zar seus sonhos ,vlrao reSIdIr em nossOi> melO.

receram ao Forum local, 08 noivos seguirão 'em ==::

para cumprir a ceremonia viagem de lua de mél, Em Barra Velha, o Sérgio de S.S:, surpreen-
civilque foi, testemunhada percorrendo muitas cida- deli com seus pais, nossa amiga Ivone S., a
por parte da noita pelos des do vizinho Estado do qual com alegria conheceu os ente.queridoscasais Walter (Valéria) Rio Grinde do Sol.
Mahnke e Ademar (Amin "C o r l' e i Q du Povo" <laqueIe por quem se apaixonou.
tina) },{ahnke e, por parte apresenta a08 dislintos ==::

do i'l9ivo pelos caßBis noivos, ieus pais 9 demais Sempre na dêles e cada dia mais firme,
Wilson (Loni) Kohlbacb familiarel, votos de muitas anda o �mor que envolve o Humberto com a
e Arno (Traudi) Henschel. felicidades e vanluras. Evanira. Será que haverá casório????

--
--

Atenção:-. .

Um recadinho para o menino da Suzaki -133.
«. ELA, a cocadinha da rua Joinville está na tua. lO

Ação Social· de Jaraguá do Sulldade�u:�::! �� ete;�ea��s�:a)a ambos os sexos.

��-'4�-"CI�
.

E D I T A L As inscrições podem ser feitas com �s Srs, '"" ']L
o

.

A diretoria da Ação Social de Jaraguá do Sul, bMaanUca�érll.iaO Maurer e Robe.r' Do,Dath, na sede, llJIr o 1111Z Al fi>
.

� 11\ llli l-JIcomunicil aos inleressados que 115 matricullis para os Illi� � ItJl «li.
cursos de Co�te. � Costura Tricol - Croch�:-- Bor- Por' hoje aqui ficamos para voltar na

-................
.

.

.

.

dado - Culmarla e para o Clube das Gestantes

[
';..

' ADVOGADO nos fOros de "

b C d P d
. -

I' proxtma
.

em como o urso 115 assa eiras, serao rea Iza- .

-f Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
daa no di� D de março das 14 ás 17 horas no Salão

.

• _ � Janeiro _ Brasflia.
CrlsloRei.... C OmunICa çao } Processamentos perante quaisquer Mi."

.

OutrOSSim, a�lsa

que-.conIlDu�m
aberla� as ma,

I
nilltérios, Autarquias e Repartições Públicas

Irlcolas para a Unidade de. Proteçao ao Pre-Escolar em geral. '

(UPPE) e para 11 Crecl�lt, que podem ser feilas Iodos Comunico 80 públioo em geral qlle, nin
••

os diils, nll Creche, com dona Helgll CLernay. guém tao1 lutorização para penetrar em minha ESCritÓrio CeDtrab
Os interessados devem n.aquela data e local propriedade, 'fazer UBO, ou vender 08' animais Avenida Franklin Roosevelt, %3:_ GrupooS03

procurar, as encarrl'gadas para efetuarem as suas Ins- que estão na mesma.
\. (Fone: 52-1894) .

,

cr�ções avisllndo ainda que o número de yagas é li" Jaraguá do Sul, 15 da fevereiro de 1973 Z C _ 39

muadjo. .

d � I 1" d f
.

d '97'" 8S. TEREZa PAPP ZIEMANN

�iO
de JaDeiro

.

aragua o �u '. t.1 � ever�lro e. CJ.
E '-d d GU """ABARAPela Diretoria da Açao Social Ih.. o a non

Anlln::::,:·:::��:::::���""d.n" POV9 Desenvolvida é Povo Limpo I �----
Al'ude a limpesa da cidade "Desportista Jaragu�ense"

.I utilizando os coletores de lixo
�����,--��������� �����-,������������_.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


