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nQ Estádio João Marcatto

Ano LIV -- JARAGUA DO SUL (Santa Oatarina�

de Segurança Pública exige agora que.

seus policiais apliquem com o maxImo
rigor a portaria baixada, man d a Il d o

prender sumariamente motoristas apon·
tados como cau.adores de a c Iden t e s,
mesmo que não haja vitimas.

xx.x
28 casos de desidratação na última

aemana, em Jaragua do Sul é um grave
problema que esti pl"eocupando os mé
dicos locais. Mais uma vez: crianças nlo
devem ficar expostas ao sol por multo
tempo, as residências não devem ficar
fechadas, Ingerir multo liquido, roupas
level. Em casos· de· diarréia, vômltoa e

malestar, procura.'.e imediatamente· o
médico.

xxx

A Secretaria da Educação do Estado
val distribuir material escolar para aten
dimento de alunos carentes que frequentam
a rede e.tadual de ensino do primeiro
grau: 180 mil cadernos de Linguagem,
oitenta IOll cadernos de desenho, 85 mll
lapis preto, 40 mil caixas de lápis de côr,
(O mil réguas, 20 mil compassos, BD mll
borrachas, cartolinas, papel bufon, aceti
nado, &lmaço, carbono e outros materials
necessário s aos estabelecimelltos de
ensino.

x·xx

JaraguA do Sul deverá ter, dentro de
2 meses, o Centro Sccial do Serviço Social
da Indúltria bem como um Centro de
Treinamento de MAo·de-Obra.

.

Por sua

vez, o govêrno esti intere.sado na cODs
trução de um novo edifício para o Forum;

xxx

À criação, em Santa Catarina, de um
Instituto de Estudos Politicos val· a e r
uma realidade: cursos regulares e elp,
clals, conferências, seminarlos e debatei
sobre política e sobre a re&liclade brasi
leira dentro d08 principlos doutrlnirlol
da Aliança Renovadora Nacional;

Sábadó, 24 de Fevereiro de 1973 - N.o 2.724

Em Pouaas Palavras ...

Vice·Presidente:

Presidente:
1.0 Vice-Piesidente:
2. Vice-Presiden'te':
Secretário Geral:
Membros Efetivos:

Suplentes:

CORREIO DO, POVOI
. Fundado em 1876

Emancipado em 1984

Lista Telefonica
de Santa Cata'ri'na
A Agência 10cIII da CO- Prova do que afirmamos do ·WerninghBus.

TESC, em díes da sema esré contido, por exemplo. Erros dessa neturesa são
ne passada, fez a. distri no que se segue: Comer- indtsculpévets, pare' quem
buição 'dél Llsta Teleíont- cíel MineI Lrda., ao envez ostenta o gabarito de iII·
lia Bstedual de. Senta Ca- de Comercial Mlner LIda; Rua formativo releíôníeo.
terlna, 'eduedo pela EDIN Prof. ESléria L. Fendrich, Além das desculpas que
PAR - Edilora Informa ao envez de ·Prol Esléria L necesserlemenre s e r i li m
liva dos Telefones do Pa Friedrich; RUll Waller Mar- devidas aos esslnentes
rené S.A. reletívo ao ano guardr, ao envez de Rua alingidos, deveriam, de íu
de I 97õ.

.

Waller Marquardl; Conetrutore turo, os encarregados da
Com uma epresenteção Hevokra, ao envez de Cons I coleta de dados, procurar

superior .às edições an re trulora Hewokra LIda; Cons- a Dre fe i r u r ii Municipal,
rlores no que diz respelto rrurore Incol LIda. ao en- onde. seriam informados
à cepa, o seu conteúdo, vez de Conslrulora Imeol LIda.; que, em Jaraguá do Sul,
DO entanto com relação

I
João Eisler ao envez de uma lei numerou todes as

a08 assina�les de. Iaragué J050 .EiSSler;' Escelcmetroa rua.s, o que, aliás, também
do Sul, deixa muno a de- Edwí Ltda., ao envez de seria íecílmente encontra

selar. Uma ligeira paese Escali.elros Edwi Uda; Rorum do num ltvreto editado pe
gern de olhos pelas pági- Comarca de leregué do Ia Marlian - Publ. e Pro
nas 25 e 26 nos dá a rne Sul, ao envez de Forum - moções Ltda., com multo
dida exala do descaso de Comarca de Joraguá do 2'OSIO e apuro gráfico.
quem elaborou a Ilste de Sul; Alexandre Maeke, ao

Jaraguá do Sul, com erros -envez de Alexandre Hsake;

I.grosseiros de
-

·redação de Itélblljara Tenis Clube, ao Campanha de Educaçãonomes de assinantes e de·.eövez de Uajar. Tenis Clu Civlcaendereços, prejudicando be; Margllrele Schlunzer,
em muito ii circulação dos ao envez de margarele O hasleamento da
50.000 exemplares. pelo SchlUnzell; Pe. Fr.ncken e não Bandeira e o canlO
n0530 ESlado e, o ·que é Pe. Franklin; Tricotage do Hino Nacional sãg
pior, distribuindo cerlameD Garibaldi; ao eDvez de obrigatórios, uma vez
Ie pelos demais eSlados Tricalauem Garibaldi; José por semana, em todos
d� federação um3 lista que Valalli, ao envez de José os eslabelecimentos
nos apresenla como des 'allalli; João Jociad Weber, de qualqller gráu de.
conhecedores de grafia a ao éDvez de João Joeias ensino, públicas ou
mais elemenlor. Um exem Weber e Geraldo Wening pjIrlicularclIi.
pio de má!! goslo redacional_

.

haus, ao envez de Geral- =- _

L_E I A·
Uderes da ARENA do Alto Vale do Ita
jai estiveram reunidos na fazenda do ex

governador Irlneu Bornhausen, munIcípio
de Agronômica. O encontro abrangeu pre
feitos de Pouso Redondo, Salete, Wittmar
sum, Dona Emma, Presidente Getúlio, Rio
d'Oeste, Laurentino, Petrolândla, Agrolân
dia. Trombudo Central e Agronômica,
alem de lO ex-prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores e presidentes de diretorlos.

xxx .

O nome do senador Konder Reis, indi
cado para a· vice-presIdência do Senado,
esta fora de cogitação_ Vai cursar, eBte
ano, a Escola Supbrior de Guerra.

xxx
O Governador Colombo Salle. eatará

em Crlciuma no próximo dia 1.0 posse
festiva dos novos dirigentes da AMSESC,
órgilo que congrega os municipios sulino•.

O Conselho Estadual de EducaçAo apro
vou parecer autorizando o funcionamento
da oitava série do oitavo grau da escola
bálica Campos Sanes de LageB, Colégio
Miguel Farah, de Porto União, Colégio
Catarinense, de Florianópolis, Escola Bi
slca Nossa Senhora da Salete, de Maravi
lha. Escola Pl'oldo Olímpio de Oliveira,
de Joinvllle e Escola Bastca A(unicipal
MachadO de Assis, de Blumenau.

xxx
O Conselho Monetário Nacional fixou

segunda-feira última em CrI 40,32 a saca
de 60 quilos o preço mínimo para ser pa
go ao produtor de trigo, na safra 73/74.
Este preço representa um aumento de 12%
em relação ã safra anterior. (Convém
lembrar que o Govêrno Federal assegu
ro. que o custo de vida nAo exceder',
em absoluto, em 1973, a 12%).

xxx
Um Scania, Bem· freios, acabou com

toda uma famílta num corcel, (O pessoas),
110 km.-14&, Morro do Boi, na BR-10I.
FOi na segunda.felra, .

O trânsito matou em Sio Paulo, em
1972, 12 mil pessoas. Por isso a Secretaria

Faleceu !!O Rio o vele- também, os rebelxemenros nll Ilha de Yeu. Pétaln é
rano compositor Alfredo pere entrada de veículos. herói da la. guerra mun-
Rocha Viana Filho, o Pi- x x dtal c roí considerado
xlngutnhe. ôua m o r I e Várias decisões do Tri- coleborectontste na �1I. -
ocorreu quando esperava bunel "e Contes da União, O íéto gerou crise polttlca.
a hora de um balizado ne poderão vir a ser anuladas, x x

Igreja N. S. da Paz. Um caso 31t confirme que o A ACIJ contlnua fiscali-
arsque cardíaco foi a ceuse miníatro Abgar Renaull zendo o endarnento das
mortis do festejado sarn- .ulrrepessou, à partir de obras de

'

trnplanteção da
btste que desaparece aos 15·471, a idade de epo- SC-SO, trecho de Guara-
74 anos. sentadoria, que é de 70 mirim à BR-l 01. As úIIímas

.

x X' anos. Uma certidão dá IIQ chuvas provaram rnaís uma
Pedro Colin esteve com magistrado 64 anos de vez o esredo procäno das

Colombo ôelles, debatendo idade. arueís rodovias. Ba s t ..
espectes poltnco-edmtnts- x x chover õ horas seguidas,
rratlvos. Avtsrou-se, tarn I O Banco Nacional de pare que as águas tomem
bém, com o novo ôecre- Habitação concederá redu, conta da Jaraguá-joinville.
lário dos Transportes, çêo das taxas de juros x x
Paulo Müller Aguiar, dele aos mutuários em atraso "Quero deixar São Bento
sabendo, que a Jarélguá- de forma que o valer da do Sul com urna certeza:
Gueremírtm-Blê-tüt está nOVlI prestação não exceda A Rodovia SC-21 (Dona
no quadro .de príortdade. a 30% da renda familiar e Francisca) não sofrerá

x x o prazo de pegamento do interrunpção, e se algumll
A lõ;' Assembléia Geral empréstimo seja, DO má- modificação houver, esta

dos 3ispos do Brasil, ximo, de 25 anos. será somente pare o ace-
msníteerou preocupação x x leremento" foram as pa-
pele margit:Ja�izllção em Uma venda de 140 mil lavres do secretérto dos
que viv,em grande parcela toneIitdas de açúcar bra· TransporIes, Paulo Müller
de nossos irmão!!, pronun sileiro à Síria, cujas nego Aguiar.
ciando-8e pela necessidade ciações s� iniciaram com x x
do crescimenlo s o c i iii a vinda do ministro Sírio Um tribunal holandes
denlro !Jo desenvolvimeôlo da Economia ao Brasil, condenou uma médica II
economico do País. foi confirmodo pelo Insli uma semana de prisão pela

x x tulo do Açúcar e - do AI- morte de sua mãe. A mé·
Na reunião do ROlaly cool, seguindo 30 mil to- dic� Gegtruida Ps t m a

Club local foi levanlada ii neladas ja no correnle ano. admHiu ler administrado
idéia de se entrar em con x x dose morlffera de morfina
láclo com o Prefeito, afim A policia francesa recu- à sua mãe Margina Greli-
de eatudar a viabilidade perou o corpo embalsa- num, de 78 aDCls que pediU
da conslrução de muros e mado do Mal. Henry Phi pusesse fim à sua vida.
passeios em ruas pavimen. lippe Pélain, relirado do x x

tadas, disciplinando-se, Cemitério de Porl Joinville, A amislosa. r e uni ã <»
manlida na fronleira Ve-

Prof. fOleniu 8lre�e é Presi�eRle �a flDf8C ��:i�:nte� tarf::\I,ca':���:
e Emílio Médici, deve aju
dar muito II deminuir aa

suspeilas da Venezuela
sobre. OIS propósitos do
Brasil, particularmente no

Amazonas.

Dia 19 do corente, realizou·se a eleição do
novo Conselho Curador da Fundação Iutermmii
cipal para .0 Desenvulvimento de Santa Oatarina,
com séde e� Joiliville, congregando os lê muni·
clpios da ·micro-região.

O er. Victor Bauer, ex-Prefeito e membro
nato da FIOESe apresentou E'm plenário uma cha
pa que saiu vencedora, distribuindo-se oe cargoe,
de acordo'com as sub-regiões, presidido pelo Prof.
Eugêni6 Strebe, Prefeito Municipal de Jarlguá do
"Sul, o que muito honra aos jaraguaenses pela dis·
tinção de seus ilustres pare!!. Da eleitos na ulti·
ma 2.&-feira, são os seguintes:
Presidente de Honra: José Camargo
Vice.Presidente: Nivaldo Simões de Oli·

veira
Acy Ferreira .de Oli
veira

Eugênio Strebe
08valdo Zipperer No Brasil, uniãoJosé Schmidt

-

Aldo Romeo Pasold Fiat-AHa RomeoLudgllro Tepasse, Dto
E t W b S'l A Fiat, malr empresa autornes O e er, 1 Ve8-

mobllistlca privada da .Italia.tre Mannes, Ademir Jo- e a Alfa-Romeo. controlada
sé dos PalIsos, Aurélio pelo geverno. associaram-se
Solano 1iI0 Macedo, Dar· para produzir velculol indus-
ci Pereira da Costa. trials no Brasil, de acordo com

o comunicado divulgado em
Zeferino Klinkowski MUão e Turim pelas dual em
Luiz Carlos de Freitas pressas. A Flat participara do

Eugênio KraUle capital da Fabrica Nacional de

Jo"o LUCl'O da Costa
Motores (FNMj, ja controlada

'" pela Alfa-Romeo. fortalecendo
Arnoldo Harol Harma a "homogenea e compacta
Orlando da Silva Imagem da industria· Italiana

Old D·
- em um Importante mercado.emar UVOlalD

que poderá utilizar-Ie· da redeCumprimentol desta folha ao Prefeito Eugê- de vendas e de asslBtencia daa
nio Strebe pela bela vitória alcançada. duu casas".

x x
_

A União, os' Estados,
Municípios e luas aular

quias não estão sujeitos
ao recolhimenlo do salário
família, de acordo com um

parecer do Consultor·Geral
da República, sr. Romeu
de Almllida RlImos, apro
vlldo pelo Presidenle Emí
lio Ga�rllslazú Médici.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fi!!a residencia, 1. andar, por Edvino Augusto Friderichs, S. J. do CEN.�r����1 e3fo.�;pendência. TRO LATINO-AMERICANO DE PARAPSICO.

Ele, 9-t'asileiro, solteiro, Garagem à desejo. LOGIA
motortsta, natural de Ara· Eis dusl perguntas muitas vezes formuladeaquarí, neate Estado, do- --

acerca desta ciência de vanguarda. Embora mui�miciliadci e residente nas- Duas ou mels seles pa, to estudada pelos metapsíqutcos do Século pesta cidade, filho de Quilia- comércio ou pequena In- sado, data apenas de 19�3. Naquele ano, no Oon
no Franzinar e de Alvina dústrte, azulelos, câmaras gresso Internacional de Parapsicologia de Utreeht,Marangoni Franziner. frig., à desejo geladeira ela teve o reconhecimento oficial e universal eoEla, brasileira, solteira, grande, balcão de vendas mo ciência.
costureira, natural de e rarilgtm. Alu g u é 1 li Tem o mérito de demonstrar, de acordo com

Leopoldo Seidel I Prasidente Getulio, neste comblner. sua definição, que toda uma série de forças extra-Estadc, domiciliado e re-
.
Tratar com o proprleré- ordinárias, Interpretadas supersticiosamente, são- CORUPÁ - sidente em Po m e r o d e, rio, à Rua Preso Ep. Pes de fato efeito de faculdades humanas. Tais Ienõ-

neste Estado, filha de
SOli, 71-85. menos são por exemplo, telepatia, clarividência,·1·-----------·-------:.IC:::::::Oc::::>��� Roberto Scholl e de Ma· adivinhações, visões, feitiços, casas mal-assombra.

I' - s O C I A I S II
ria Scholl. ---------- d�s, predcogniçõetB .dbOlfduturobe - tantofs. ?utroB, que,

-. E para que chegue ao eo- n ..o po em ser a n u os a· ruxas, eítlceíres, má-
==========" nhecimento de todos mandei gícoe, encantadores, anjos, demônios ou eapírítospassar o presente edital que "Correio do Povo" uos mortos. .

serA publicado pela imprensa Tenho UIII amigo na cidade de São Paulo, ume. em cartório oade será J 1afixado durante is dial. Se um oma senhor dos seus trinta anos, coma rara faculdade de
algaém souber de algum im- apagar uma luz à distância. Quando se sente Irrí-
pedimento aeuee-o para os a Serviço do Povo tado faz explodir, por vezes, Inconscientemente,fins legal8. UBI 'bico de luz elétrica. Pode isso suceder a doía,AUREA MüLLER ORUBBA quatro ou mais mstros, conforme o caso.Oficial

Em determlnada ocasião apagou uma luz de
me-cúrío, da rua, a uma distância de UDS trinta
mettos. quando uma turma de meninos esteve jo
gando futebol enfrente de sua residência. Aquela
grharia da garotada o molestou sobremodo.

,

Um dia querendo descansar, não o conseguiu
devido a televisão ligada no quarto contíguo. Não
foi possível conciliar o sono, não obstante o quar-Ele, braaileiro, solteiro, Fpolis _ A Coordenação Estadual do to listar trancado, circunstância que o deixou ner-

estudante, domiciliado e
Mobral quer alfabetizar, neste ano, 66 mil voso. Neste preciso instante, quando a cólera to

residente nseta cidade. mou centa de sua psique, estoura o aparelho defilho da Rudolfo Külkamp aluno! catarinenses e também dar qualífi- televisão.
e de L i a d o r a Pereira cação profissional aos fréquentadores de Noutra ocasião, já escuro, voltando de carro
Külkamp, natural ds Pou- seus cursos, abrindo-lhes possibilidades de do Interior, ficou alterado com o motorista que
B&! Redond?, .n/ EBtad.o. _ colocação no mercado de trabalho. Para vinha imediatamente atrás dele. É que ele, me-Ele, beasileira, solteira,. f'" d

.

t d
. - diante a luz alta dos holofotes o estava ofusean-

secretário, . domioiliada l' IStO OI cria o u�. SIS e�a e .su!,erVlsao do através do espelho retrovísor. Quando os ner
residente em Joinville, global que atuara Junto as cormssoes mu- vos do meu amigo havia atíngldo o ponto limite
nesta Estado, natural de nícipaís, no trabalho de orientação e infor- da irritação, apagaram-se, de chofre, os doía Ia
�uiz Alvep, ne.ste Estado, mação. Foi assinado convenio com o Pro· rois do carro vizinho da fila. Em todas estas e
filha de G u I I h e r m ee grama Intensivo de Preparação de Mão de outras muitas ocas,iões as lâmpadas ficaram sem·
Schwanke e de Adel

üb (PIPMO) que oferecerá cursos pro- pre inutilizadas.
Schwanke,

. ra. ' Como explicar, o fato?' Trata·se de um fenô-
/ /

flssionahzantes ,para o pessoal do Mobn!. meno paraplicológico de emissão telérgica, umaEdital n. 8.040 de 15 02 73 : . .

Depois do levantamento que a Coorde. força dirIgida pelo inconsciente, capaz Oe influen-

naça-o Estadual do Mobral está iniciando ciar, à distância, a eletricidade e os objetos mail
, diversos. É a telecintlllia.'

em todo o Eetado, para conhecer a� defi- As cas"as mal assombradas constituem um fe.
ciencias profissionais de cada área, .é qUIi nômeno dessa mesma ordem.
O PIPMO detemninará quais os cUrsos que Este e dezenas de outrus fatos são do âmbi-

d
-

'f M
.. -

b to da Parapsicologia.po era o erecer. esmo aSSIm, ]a se sa e
Além disso a Parapsicologia prova cientifica.de antemão que serão ministrados cursos mente os perigos inerentes às forças do inconscien.de instalador hidráulico, elétrico, costura, te dOI dotados parapsicológicos. ''Dellenvolver a

eorte, culinária, agricultura, e outros de- mediunidade", como os esplritas dizem, constituiu
pendendo das necessidades encontradas: um perigo para a saúde mental e do sistema ner-

I " vosO. Já no Congresso Internacional de Metapsi-No interior do Estado o Mobrsl inicará, quica, em 1923, realizado em Varsóvia, os sábios
seus cursos possivelmente .

no dia 20 de daquela, época já dirigiram um apêlo aos gover
março, uma vez que os prefeitos só pode- n?s dos paises ma�s adiantados. no tlenti?o de �roi.
rão comparecer à Ooordenação �stadual blrem, o d.esenv?lvlmento de don.s parapSIcológICOS:

.

'd
. A ParapSICologia moderna confirma essa declara.

para. as �ssmatu.ras dos oon.tratos epOIs ção leita há quase meio século.
do dIa vmte e OIto de fevereIro. Contribuição meritória, verdadeiramente re.Edital n. 8041 de 16/02/73 volucionária, constituiu o fato de a Parapsicologia

ter provado por via experimental, por lissim dizer,
a espiritualidade da alma. Senão vejll o leitor, co
me poderia alguém perceber o futuro, sentir e, sa·
ber o que neste instante, está sucedendo a mil qui
IOmetros daqui, e tantos outr,!s casos de percep
ção extra-sensorial em geral?

E taiB ca108, cientificamente provadol, exis
tem aos milharell nos Centros Especializados. Em
atençlio a tais realidades, de uma evidência me-

-

ridiana,-não temos mais nenhum parapsicólogo ma·

São convidados OI senhores acionilltas desta' terialista. Creio mesmo que nem na própria Rú8-
sociedade, para reunirem.se em Assembléia Geral sia. Tiveram que render'lIe à evidencia dos fatos.
Ordinária, a realizar·ae no dia 7 de abril vindou Sintetisando: podemos concluir que a Para
ro, às 9,00 horas, afim de deliborarem sobre a se. psicologia tem o imenso mérito de ter levado pa-

. ra o terreno da ciência, seguro e tranquilo, o quegUlnte
ORDEM DO DIA: até hoje ie encontrava no campo da superstição.

Interpretando, ellclarecendo Ienômtlnos de supers
tição, crendicel, bruxarias, feitiços, despachos,
quimbanda, ela restitui a paz da alma e a feli·
cidade a milhões de pes80as que arrastavam uma
existência infernizada, atada aos gilhões pesados
da superstição. '

Parllpsieologia é, por conseguinte, a ciência
que estuda e aoalisa fenômenos à primeira vista

dos honorários do Con. inexplicáveis, que porém acabam por revelar lIe
faculdades humanaa.

Fez anos dia 22 Aurea Mülle., Grubba, 'Oficial
do Registro Civil do I. Dis

- O sr. Ademar Grimm. trito da Comarca de JaraguA
nellta cidade.

. do Sul. Estado de Santa
Catarina, Braln.

Fasem anos hoje Faz Saber que comparece
ram ao cartório exibIndo os

- O Ir. Eugênio Wolf, documentos, exigidos pela lei
em Joinville: afim de se habilitarem para
- a sr. Ângela Célia casar-se

UOBRALStínghen.. I Edital n. 8039 de 15/02/73 .lU

profissão aos

O hasteameoto d.
Bandeira e o canto
do Hino Nacional sä" Ela, brasileira, solteira,
obrigatórios, uma vez do lar, natural de Jan·
por semilu, am todos gui do Sul, domiciliada
,os eslabeleeimentos a residente am 'Jaragaé-
de qUlIlqller gréÍu de

I
Esquerdo, neste distrito,

ensino, públiCOS ou filha de DoloriDO Spezia
particularu. e de Adelaide Outra Spe·

... ._ zia.

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" LIda.

·1978·
Diretor

Eae;ênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 20,00
Semestre Cr' 11,00
Avulso CrS 0,40
Número atr•••do Cr' 0,50

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

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

Aniversários

Fazem anos amanhã
O sr. Octacíllo Pedro

Ramos, Deputado Esta
dual;

- o .sr. Lauro Cesar
Radtke Braga, ,

- o sr. Nestor Pedrí;
- a lira. Edit Gerent,

em Altorga-PR;
A sre, Vva. Hertha

Piske GOBch.

Dia 26
- O Ir. Darli da Cos

ta, em S. Francisco do
Sul;
- a sra. Ursula Krau

s .. Raduenz, em Joinvi�·
Ie.

Dia 27
- A ara. Eliza Braga;
- a sra. Blza Koehler

Vieira;
- o sr. Paulo FOdi,

em Itapoeuzinho;
.

- a sra. Erica
Horlt.

Dia 28
- A sra. Fritzi Fie

dler, nesta cidade;
- o sr. Martinho José

Henn;
- a sra. Ingrid RadUnz

Hornburg,
- a sra. Ivone Gerent,

em Astorga-PR.
Dia 01/03
- O sr. \Titor Bernar

do Emmendoerfer;
- a sra. Viúva Paula

Bäumie;
- o sr. Osório José

Schreiner, em Curitiba;
- o jovem Ronivaldo

HoUmann;
- o sr. Alfredo Blanck.

Dia 02

- A jovem Mari6e Lia
ne Marschall;
- o ar. Waldir Warhaf

ig, em Curitiba;
- o sr. JoAo Girolla,

em Barra do Rio Cerro;
- o sr. Pedro Bäumie;
- ·0 j o vem Wilsom

Schmitz.

Callpanbl de Edleapo
Clvla

Edital n. 8 Q43 de 19/02/73
Copi" Recebida do Ofi

cial ds Pomerode, SC.
,Ivo Franziner e

Auxiliadora Scholl

Aluga-se
Frutller•• e Orn.menta/.

Laranjeiras, Pecegueiroa,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Oonl
féras, Palmeiras, eto., etc.

'PEQAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Registro

seus

Civil

vai dar
alunosArnl) Külkamp II

Rute Schwanke

Reif

AuguRto PerBuh� e

Iris Heinert Hass"
Ele, bralileiro" viúvo,

Ilfaiate, natural deste Es
tado, domiciliado e rasi
dente nesta cidade, à rua
Presidente Epitécio Pes
sôa, filho da Augusto
Persubn e de Augusta
Grossklags Persuhn.
Ela; brasileira, 'iúva,

do lar, natural de Jara
gul do Sul, domiciliada
e. residente neBta cidade,
à rua Rio de Janeiro. fi·
lha de Augusto Ricardo
Heinert e de A19ina Rahn
Heinert.

CGCMF 84 429 695/VOI

Damsllio Crispim e

1)olentina Farias

Eletromotores Jaraguá SaAlEle, brasileiro, Bolteiro,
operário, natural de Join·
ville, peste Estado, domi
ciliado e residente nesta
cidade, à rua Vitor Ro'
sanberg, filho de Manoel
Orispim e de Martha Ben
ta GonQ8h·ea.

Sociedade anOnima de capital aberto - GEMEC/RCA-72/388
Rua Venâncio da Silva Pôrto n.o 399 - JaraguA do Sul (SC)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ela, brasileira, soltlira,

do lar, natural de Ibira'
ma, neste EltsdG, domi
ciliada e residente ne8ta
oidade, tli rua .Vitor Ro'
senberg, filha de Fran
cililoo Farias e de Maria
Fariu.

1. Exame, discussão e julgamento do Relató
rio ela Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e

Perdas e Parecer do CODselho Fiscal, tudo relati·
vo ao exercicio social encerrado em 30 de de
zembro de 197�:

2. Eleição e fixação d08 honorários da dire·
teria;

3. Eleição e fixsção
aelho Fiscal e

Edital n. 8.042 de 19/02/73
José Ubirajara Fossil e

Maria Spezi.
Ele, brasileiro, solteiro,

chaveke, natural de Join
ville, nesle Estado, domi·
ciliado e residente em Cu
ritiba, Paranli, filho de
Maria Fossil. �-;:::::1

� II A.DVOGA..O .11
II

l Esoritório ao lado da Prefeitura II

L_����. D�.S� � = =
,�

4. Outros BBsuntol de intere886 locial.
AVISO: 'Encontram se à disposição dos se

nhores acionistas, na sede social da empresa, OI!
dOf,lUmento8 a que se rt'fere o artigo n.· 99 do
Decreto- Lei n.O 2627, de 26 de sete,mbro de 1940.

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

Eggon João da Silva, Diretor, Presidente
\ CPF 009955179

, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tprefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITALEstado de Santa Catarina

Edital de Leilão

(Ação' de Usucapião)
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Oatarína, na forma da leí, ete •..

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta (30) dias, virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa que
por parte de ANITA ZIEGE DA ROCHA, brasilei
ra, viúya, de prendas domésticas, residente à rua

Duque de Caxias s/n, na cidade de Corupá, desta
Comarca, através seu bastante procurador, advo
gado dr. Hamilton José de Moura Ferro, foi re

querida uma AÇÃO DE USUCAPIÃO. para adqui
rir o dominio do Imóvel a seguir descrito: "Uma
área de terras situada à rua Duque de Caxias, na
cidade de Corupá, fazendo frente com vinte cinco
(25m) metros para a citada rua, a linha dos tun
dos mede igualmente vinte e cinco (25m) metros
e confronta com terras de Oscar Adams; a8 late- ,

rais medem cada uma aproximadamente oitenta
(80m) metros e confrontam pelo lado direito com

propriedade de Antônio Martins, recentemente
vendída, para Gregório Komar, e Maria Bayer, e

pelo lado esquerdo com a' propriedade de Hugo
Müller". Feita a justificação prévia, foi a mesma

homologada, por sentença deste juizo. e determi
nada a' citação dos confrontantes certos e ínteres
sadca incertos. E para que chegue aCl conheci
mento de tcdos íntereseados e ninguem alegue
igoorancia, mandou o MM. Juiz 'expedir o presen-
tI' edital, que será afixado no lugar de costume,
às portas do Forum, e publicado na forma da lei
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos cinco días do mea de dezembro do ano de
mil novecentos e setenta e doia. Eu, (a) Amadeu Mlh-
lud, escrivão, o subscrevi. '

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

O Doutor Alcides dos 81nt08 Aglliar; Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

Capítulo II ' FAZ SABER a todos quantos êste edital de
DO HORÁRIO leilão. com o prazo de dez (10) 'dias, virem ou dele

Art. 3.0) - A Biblioteca fllncionarä no segtlinte conhecimento tiverem e interessar possa. qUI no
horlirio: Iodos os dias úleis das 8,00 às 11,30 e das dia 13 de março p. vindouro, às 11,(10 horas, em
13.30 às 17.00 horas. não havendo expediente aos frenle à porta prinCipal do Edifício do Forum, se·
sábados.

'

rá efelua'.lo o leilão do bem penhorarlo ao execu-
Capítulo III tado BRAZ MANOEL DE ALCÂNTARA, na ação

DA INSCR:::ÇÃO, ,exeoutiva em que é exequenle a firma MÓfeis Pe
Art. 4.°) - Qualquer pessoa poda inserever- reira LIda" e abaixo descriminado:

S8 como leilor. desde que se disponha a clJmprir o a) - UMA GELADEIRA ADMIRAL ELDO-
presente Regulamento. RADO,- modêlo RA 868. 220 Volls. serie 109813, mo-

Art. 5 O) - Para registrar·se como leitor. é tor n.O 184195. potencia de 1/8 H.P .. avaliada em
exigida prova de idoneidade. bem c,omo o preen- Cr$ 600.00 (seiscentos cruzeiros).chimento do cartão de pedidO de inscrição. A venda em leilão será feita a quem melhor
. Parágrafo único. A inscrição é válids por 1 oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento. O Doutor Alcides dos SaDIOS Aguiar, Juiz de'
(11m) ano. no art. 15 a Ileus parágrafos, da Lei n.· 5474. de Direito da Comarca de Jarllguá do Sul, Ealado de

Capítulo IV 18/07/1968. que dispõe sôbre as Duplicatas, foi ex- SaDIa Calarinil. na forma da lei, etc ...
DA LEITURA NA BIBLIOTECA' pedido o presante edital, que será afixado no lugu FAZ SABER aos que o preseDle edilal virem,Art., 6.°)'_ A Biblioteca Mllnioipal é franquea· de costume 8 ,!ublicado na imprensa local. Dado e ou dele cODhecimenlo tiverem e inleressar possa, queda a tôda e qualquer pessoa, independente de for· passado nesta cidada de Jaraguá do Sul, aos dois Desle Juizo e Carlorio do Civel foram processadosmalidades, sendo permitido o aoesso às estant,s. diaa do mês de fe",reiro do aoo de mil novecentos os devidos lermOI de um pedido de INTERDIÇÄO,Art. 7.0) - Tôrla publicação consultada deve, e selenta e três. Eil, (a) AIIBdn Mablud. esorivão, o em que é requereDle CATARINA SCHMiTZ. brasi-ser deixada sôbre a mesa, para fins de estatística. subscrevi.' !eira. casada, do comérc.io e requerido OSCAR SCH·Art. 8.0) - As obrall de referência - dicio (a) Alcides dOI Santoß Aguiar, Juiz de Direito MITZ, brasileiro, casado, sem profissão, Dascido aosDários, enciclopédias, coletâneas de leis, anuários 15 de iUDho de 1920, natural de Palhoça, filho de

- destinam-se a consulta no recinto da Bibliote- Ji!cob Séhmitz e de Filomena Schmitz, reaidenls àca. �---O� Avenida Getúlio Vargas n. 178. nesl� cidade de Ja.Capitulo V

��' ]L
o

d' 's Irae-uá do Sul; lendo sido, após os trâmites legais,DOS EMPR:fi;STIMOS

J' r 11111171 P 001lll7l-ll por seDlença desle Juizo prolalada pelo dr. OillvoArt. 9:°) - A Biblioteca fará empréltimo de _� lLI1 u., � \ \11 LtClL Weschsnfelder, Juiz de Direito em exercício, em doIalivros, folhetos e periódicos, desde que o leitor se de 7 de julhe do cerrenle ano, foi decrelada a inler-disponha a cumprir o presente regulamento.
'

ADVOGADO nos fôros de dição de OSC�� -SCHMITZ, Da forma do arl. 607,Art. tO.O) - O leitor inscrito poderá obt,r,

t
Silo Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de § 1.. do Código do Processo Civil, sujeitando-a. àmediante e'mpréstimos, % livros. 2 folhetos e 1 pe Janeiro _ Brasma. curalela de sua esposa Calarina .schmitz, com obser.riódico de cada vez. a�

.

d d' I I ""1 §
- . .

Processamentos perante quaisquer Mi. v DCla o ISpOS o no ar. ""u, UDICO. previsto noArt. 11.°) - O prazo de empréstimo é de

141
nistérios, Autarquias e Reparti"ões Públicas drl. 456, Iodos do Código Civil. A senlença supra(quatorze) dias, podendo ser renovado. caso as pu-
em geral.

Y lIIeDcionada Iransitou em julgado. E para que Din-bl!cações não estejam sendo solicitadas por outro guem possa alegar ignorância, foi pasbado o presen-leitor. . .' Escritório Cenlrab Ie edital, na forma da lei, que será afixado DO lugarParágrafo único. Por necessidade de serviço, Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303 de coslume, puclirado DO "Diário da' Jusliça" ti' jor.a devoluçllo poderá ser solicitada antes do térmi-
(Fone: 52-1894) Dal "Correio do Povo", desla cidade. Dado e paa-Do do prazo estabelecido.

Z C _ 39
sa�o Desla cidade de Jaraguá do Sul. aOI doze diasArt. 12.°) - O. prazos de empréstimo deve- do mes de selembro do ano de mil novecealOs e

���m�":tor��;�!:�e!� ���t':sV�!o(c�n�u�!�a c:e':: 1 R:�dEs.�_�:o:i�_ä" .G�Afi�BA�_..__ JOOo__"

i :��:��e:i. dois. Eu (I) amadeu MBhlud Escrivão, o

tU'OI) por dia e por publicação empreitada. �..-;- - - .. -� _.. -..... -�---_��...I!J (a) Alcides dos Sa810s Aa-uiar, Juiz de Direi!

D E C RETON. o 260 Parágrafo üníeo. Havendo atraso superior a

AprofB o Regulamento Interno da Biblio- 10 (dez) dias na devolução da publicacão, li. taxa
teca Municipal de Jaragui do Sul. diária será duplicada, fazando se anotações em li

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sill, DO vro próprio.
uso de suas atribuições legais. D E C R E T A: Art. 111.°) - O leitot que faltar sistemática-

Art. t ") - Fica' aprovado o Regulamento in- mente aos compromissos assumidos no ato de sua

temo da Biblioteca Municipal de Jaraguá do Sul. inscrição, perderá o direito aos serviços da Biblio-
que aste acompanha. teca. I

Art. 2.°) - O presente decreto entrará em vi- Art 14·) - As publicações entreguei ao leí-
gOI nad ata de sua publicação. revogadas as dis- tor Iícarão sob sua inteira responsabilidade. en

posições em contrário. quanto em seu poder. respondendo o mesmo ps-
Jaraguá do Sul. 14 de fe'ereiro de 1973 10i danos e perdas que por acal!lo se verificarem.

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal Art. 15.°) - Te rio limitados seus prazos de
Regulamento II qUI;! se refere o decreto n.O 260 empréstimos as publicações que temporäría ou

de 14 de fevereiro de 1973. permanente, forem indispesáveis à consulta ne Bi-
Capítulo I _

blioteca.
DA FINALIDADE E ATRIBUIÇOES . Parágrafo único. A multa para o atraso ref�-
Arl. 1.°) - A Biblioteca Pública Municipal é rente & 8S8as publicações será de dez centavos

uma Biblioteca de cultura geral, 'mantendo em seu por hera de atraso.
acrevo obras didáticas, técnicas, de leitura para Capitulo VI
adultos e crianças, bem como obras especializadas DA RESERVA DE LEITORES
em assuntos de interêsse para o Município. Art. 16.°) - QUBndo a publicação solleitada não

Art. 2.0) - Compete à Biblioteca: se achar na Biblioteca, o leitor, poderá reservá-Is,
I - centralizar as atividades de aquisição, bastando para isso preencher a ficha fornecida pe

registro, classificação. guarda. conservação, infor- Ia Bibliotecária, obedecendo tal reserva à ordem
mação e empréstimo de livros, folhetos. periódicos, cronológica.
mapas, gravuraA, bem como a dooumentação relati Parágrafo único. A obra ficará à disposição
va ao Município e quaisquer outras publicações de do leitor por um prazo de 5 (cinco) dias a contar
interêsse geral; da data do aviso.

II _ promover' a aquisição das publicações Capitulo VII
por compra, doação ou permuta;

.

DAS SUGESTOES
III - organizar e manter atualizada catálogos Art. 17 o) - As sugestões dos Ieítores em re-

e bibliografias correntes de editores, livros e instru Iação à aquialção de novas obras e quanto ao fun
ções especiahz adas; ctonamento da Biblíoteca, serão devidamente con

IV - selecionar as publicações doadas, elimi- sideradas.
nando ou permutando 81 que não sejam de inte Parágrafo único. Para êsse fim, os leitores
rêsse para a Biblioteca.

. deverão preencher o "Cartão de Sugestões", que
V - organizar e manter atualizados os fichá- lhes será fornecido pela Bibliotecária.

rios dos leitores e de sugestões; Capitulo VIII
VI - proceder à catalogação e classificação DO CATÁLOGO

das obras teQebidas;· Art. 18.0) - O catálogo será organizado de
VII - organizar o catálogo dicionário e quais- modo.que a obra possa ser encontrada pelo no

quer outros que sejam indispensáveis para o bom me do autor ou colaborador, titulo ou assunto de
funcionamento da Biblioteca' que se trata.

VIII - registrar -os leiiores, renovando suas Art. 19.°) - A .esquerda da ficha existente
inscrições sempre qoe necessário; no cat�l(lgo, haverá um numere correspondente

IX - orientar o leitor quanto 80 uso da Bi, à localização da �bra na� e,stantell:blíotece: _. Parágrafo üníeo. Quando o leítor não. encon
X '_ administrar IIS salas de leitora

manten;1
trar na estente a publicação de que necessitá, po

do vigilância permanente e preservaudo � silêncio derá rec�rre� à Bibliotecária, que providenciará a

nas mesmas; sua localízação.
XI - realizar campanhas educatius com fll- __..

'

'

_

mes, conferências, cursos, propaganda atravós da
imprensa esorita e falada, exposição das obras re

cem'adquiridas, cartazes educati.os e outros meios
adequados;

XII - manter interCâmbio de informações com
ootras bibliotécaa e centros' de documenlaçãö do
pais;

•

Edital de Praça
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de
Santa Catarina, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER a todos os que o. presente adi-'
tal de praça, com o prazo de dez (10) días, virem
ou dele conhecimento tiverem e Interesser possa.
que Má de ser arrematado por quem mats der e
maior lance oferecer, em frente às portas do Fo
rum, no dia 9 de março p. víndouro, às 10,00 ho
ras, o bem. penhorado 1& HARRI BUCHMANN. n08
autos da ação executiva em que é autora a firma
Comercial .Jaraguä Ltda., e, abaixo transcrito:
a) -- UM TELEVISOR, marca OOLORADO RQ, de
23 polegadas, usado, em funcionamento, avaliado
em Cr$ 620,00 (seiscentos e vinte cruzeiros).

A8sim lerá o referido bem arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer acima do
preço da avali."çiio. E, para que chegue ao conhe
cimento de todolos inleressados. foi expedido o

presente edital, que será afixado no lugar de 008-
tume e publicado no jornal local. Dado e passado
nestà cidade de Jaraguá do Sul. aos nove dias do
mês de fevereiro do ano de mil novecentos e se
tenta a três. Eu, (a) AmB�eu MBhlud, Escrivão " luba
crevi.

(a) Alcides dOI Santos Aguiar. Juiz de Direito

Edital de Interdição

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CA'RNA,VAL é no BOTAFO·,GO/
.

Dias 3 e 4 de março com os CAVElHAS
I

---------------------------------------.--------------------�------------------,-----,--------------------------------------�

O R R E I O O O p O Y O A curtição
Olá pessoal, aqui estamos outra vez .

c da' semana
.JARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) - SABADO, 24 DB FEVEREIRO DE 1973 N.O %.724

Yvonne

liA NOTICIA"
Completa 50, anos

Um Entusiasta do Rotary

- x-

É, Jaraguã vai perden- uma estudante, para
ganhar uma enfermeira. A Marise vai trabalhar
num Hospital em Joinville ... A ,oce, boa sorte.
� -x-

A Ivone, S., da cuja amiga ae falou doutra vez,
não pode S8 encontrar com o namoradinho de S�
Bento do Sul, naquele fim de .semana .. Qóe pena,
ve ss não desanima.

-x-
A Lilian G., estava muito firminha esta tem

parada, na praia Bacana, viu. voces combinam bem.
-x-

A Betinha, irá à Florianópolis, onde passará
o Carnaval.

- x-

E não esqueçam a festinha da Sulange! Serl
hojs à noite, no Botafogo. Aos engatados. um reca
dinho: se forem, podam ter surpresa.

- x-

ANO LIV

ODIJE

Augusto Silvio Prodöhl
O simples Iaro, em sl, de ler novo Conselho

Diretor o Rotar_y Club de jaraguá do Sul, obriga-me
a reflexões: Um fato narurel; consequente, esteruréno,
a nove eleição. Mas, de minha parre, me despedi
mentalmente da antiga Diretoria que, tão logo retornei
pare aqui, rne recebeu. como recebido sou pelo Ro
rery em todas as cidades, de braços abertos, cordiais.
Ireternels.

Lembra me a instalação do Rotnry Club de
lotnvllle, faz mais de 35, anos. Lembra-me a instala
ção do Rotilry Jarlguá do Sul faz pj lá, de vinte anos. E
Rolary me lembra sobretudo esse grende entusiasta
roterlene que foi, em vida. o saudoso empresário
gaucho, brasileiro, A. J. Renner, fundador da Empresa
"Rennir" no Brasil. Conhecí-o, em Pörlo Alegre., lá
em seus escritórios na Rua Freder!co Menrz. Entre
seus colaboradores. No restaurenre dos seus amigos.
os seus enpregedos. Disttnguí lo, ao "dono- de-tudo
aquilo", de seus funcionários, operários, rne fôra algo
constrangedor, Simples. De uma simplicidade que
Invoceva respeito imediato. De charuto entre os dedos.
Roupa stmples. ôuspensórtos frouxos. A. I, Renner:
como se formou o homem responsável, prático e

reeltste sob ti imfluência da cese peterne, pelo res

peito aos anrepeesedos e à religião crretã e pela
realização das idéias rotertanes: como se desenvolveu
sua obra modelar - «o Homem e a Obra» - tornou
se trebelho do meu confrade Erich Peusel, antecipan
do se-me à minha própria, biografia Renner. '.

cOar de si antes de pensar em si» - eis o lema
do Rotary que tão bem correspondeu às Idéias que.
desde mullo ternpo, delerminaram sua própri;:s maneira
de agir que, pare o falecido A. J. Rtoner, a primeira
noção do peasernento roterteno deve ler sido como
um encontro entre amigos. AS$im me falava, em sua

resitl�ocla, ::0 ientar. Tornou-se em verdade fervoroso
adepto do Rotary e, espectelmeme em tratar essuntos
aoclate, estava vístvelmente tníluencíedo pela dicção
e pelo pensarnemo, do Rotary que parece' representar
uma espécie de ideal, uma certa regra de agir.

Ocorrem me pensamentoa que rats, reflexões que
oulras, à nova Direlori!l do Rolary Club de Jaraguá
do Sul, ii qual saúdo. A anliga, que Ião fra:ernalmenle
me' recebeu em seu seio amigo e conforlanle -c como

aempre onde fui pelo Rolary coovidado para palestras
ou janlares - os meus abraços. E muito obriga�o.

ACONTECEU POESIA ...

A Poesia não é
Tão rara como parece.
Na mais ínfima' das coisas

A Poesia acontece.
Acõnteceu Poesia,
Quando nos teus olhos, cor do céu,
Vi, o pedaço de céu que me cabia.

Aconteceu Poesia,
Qllando as tuas mãos, numa caricia vaga,
'Moldaram no meu rosto o ar de angústia
Que o tampo não apaga.

Aconteceu Poesia,
Quando nos teus olhos, cor do céu,
Vi o pedaço de céu que me fug�a.

Até no dia eUl que morreste, Mãe,
Aconteceu Poesia.

-x�

Até a próxima, se Deus quiser,
E um abraeo a todos.

Completa no día de I Xavier; 9 horas - Colo
hoje os seus 50 anos de cação de e o r o a s nos
existência o matu ti n o túmulos de quatro cole
joinvillens8 I.A Noticia", gas falecidos, ne Oemí
tendo como diretor o térío Municipal; 10 horas
jornalista Nerval Pereira. Lançamento do carimbo
Penas as mais brilhantes comemorativo ao Cin
�il'eram e tem passagem quentenário, na Agência
pelas páginas do jornal da ECT e 11 horas -

cinquentão, honrando a Inauguração da galeria
imprensa cataríuenee. de personalidades do ma-
Para assinalar a ele· tutino.

méride, foi organizado Pela passagem do ein
um programa c i v i c 0- quentenário de fundação
religtoso : 8 horas. Missa de "A Noticia", os eum
em ação de graças na primentos du "Correio
Catedral São Francisco do Povo".

Neste fim de semana, dias 24 e 25 de
fevereiro, lerá lugar em nossa cidade a I� Olimpíada
Distrital da Juventude Evangélica do Distrito
Eclesíéetlco Joinville, da qual parrlciperão ,equipes
dos grupos de juventude doa principais municfpios
do norte-nordeste caterínense, como [oinvllle, São
Bento do Sul, Rio Negrinho, Corupá e )tlraguá do
Sul. I
Do programa consta o seguinte:
Sábado: Iníclo às 14 hor�s ne Quadra Alfredo
Krause e Pavilhão Artur Mueller, stmulreneamenre,
eliminatórias em ,Puleboi de Salão e Volley Feminino.
À noite: eliminatórias e fioais nas modalidades de
Tênis de Mese e Pipg-Pong, Masculino e Feminino;
no Salão Paroquial da Comunidade Evangélica J::'ule·
rllDa, à .rua B.slhérill Lenzí Priedrich, 18.

Domingo: 7 horas Atlensmc 00 Estádio M. Wilhelm:
1.500 m '(mesc.] - revezamento 4xl00 (masc. e fern.)
100 m {masc ) - 80 m (fern.)
altura e distancia (masc. e fern.)
Às 10 horas conlinuação das eliminatórias em Futebol
de Salão e Volley Feminino e infcio das de. Volley
Masculino.

"

Às 16 horas, exclusivllmente no Pavilhão Arlur Muel
ler, o infcio dlls finais Da seguinte ordem:

Volllzy.Masculino
Volley Feminino

.
FUlebol de Salão·

Em seguidII, enlrega de Iroféus aos campeões e me

dalhas aos três primeiros colocados em cada moda
lidade.
Venha e participe da 1." O O I j E I

Antecipadllmenle jtgradece a Comissão Organizadora
da Ia ODIjE e o Conselho Dislrital da juventude
Evangélica. .

Nola: Para que você, amigo e incentivador do es

parle amador, não perca nenhum lance da· ODljE,
será servido um suculenlo churrasco no Posto Agro
Pecuário.

Correio do Povo
nos Esporles

.Jaime

A DIRETORIA

Figueirense amanhã em

Jaraguá do Sul
Chegará a Jaraguá do Sul no dia de hoje a delegaçio

I do FiguelrenBe F. C., campeio estadual da temporada 72.
O quadro do Major Ortiga estará enfrentando na tar

de de amanhã o Juventus de nOBBa cidade, em partida amis-
�� -

O Figueira trará em Bua delegação os seUB principaiS
jogadores, podendo o público jaraguaense ver em ação: Da
Costa, Severo, Land, o excelente Luiz Everton e outros cra-
ques de grande envergadura técnica.

.

A equipe juvenllna por sua vez está multo bem pre
parada, garaDtindo aos seus torcedores uma boa exibição 8,
que sabe uma grande vitória. .

I
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 ;Antes do inicio do jogo serão distribuldos chapéus e

CD_UPA _ I!IAl!ii:rJr..a.. CA:rJrAH.JIL::NA bandel�olaB que o Figueirense estará ofere�endo aos torce-

I
dores ]araguaensel e, ainda antes do inicio do préllo o

_____ _ Presidente da Liga Jaraguaense de Desportos estarA Jazendo
a entrega de um troféu ac;l atleta Valdir do Gremio Esportivo
Juventus que foi o craque do ano na temporada de 72.

,Outrossim. lembramos aos torcedores que senhoras,
&enhorltas e crianças ,até 12 anol não pagarão Ingresso.

Caxiás vai a Rio do Sul

Dr. Francisco Antonio Piccione
:MI:::e.o-.:co _ c_:m;r__�_ 1:'ZC

_' (C.P.F.) N.o 0043114379

Cirurgia e Clh.llca de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Vende-se TERRENO

BEIRARIO
CLUBE DE CAMPO

..Jaraguá do Sul·

Avisamos nossos distintos associados
que a partir de hoje poderão ser usa

das as piscinas do Clube, mediante
apresentação da Oarteira Social e exa·

me Médico.
A DIRETORIA

O pingüim da Manchester Catarinense vai testar ama-'
nhã a Bua força diante do JuventuB lá em Rio do Sul.

A partida amistola foi acertada entre os mentores das
duas equipes, havendo a retrlbu,iç'o da visita por parte do
JuventuB no dia Oil de março, sAbkdo de oarnaval. .

O treinador Rubens Freilas está confiante em eua

equipe e, espera alcanç!lr um bom' resultado, pols estã pre-

Iça-o. So'CI'al de' Jaragua', do Sul- parando a equipe para Intervir no Campeonato Estadual
deste ano e fazer uma'boa campanha.

Avai eleva o futebol catarinellseAssembléia Geral Ordinária
Excelente jornada cumpriu o Avai na noite de quartaSão Convidadoi 08 senhores Sócios desta En' feira no Estádio Centenário em Montevideo puando empatou

tidade, para a Assembléia Geral Ordinária, 8 rea em tres tentos com o Penarol, campeão da Taça Atlântico.
3 20 h Llca em 'noite bastante inspirada anotou os tres tentoslizar, se no dia 09, de março de 197 , aB

,
' oras, ,do quadro avalano, enquanto que Ramen Silva, William Noble

em ,sua sede Creche Conetâuoia Piazera, EÍito a riJa e Lorenzo anotaram OB gol. do Penarol.
Gumercindo da Silva, 430, Jaraguá do Sul (SC), A próxima exibição do azurra da ilha será diante do
para deliberarem' sôbre a seguinte ordem do dia: Boca Juniors em Buenos Aires, devendo ainda exiblr·se

1 0) _ Exame, diBcus�o e aprovaçãa do Ba' dIante do Ros'rio Central, podendo a ascursRo alongar-se ao
Chile, Peru e ParaguaI. .'lanço Gel'al, Contas de Receito e Despesa, do exer-

cício encerrado em data ele 31 de dezembro de Torneio quadrangular :Rode sair
19,72; Em declaração fornecida para esla l'edação, o Presi-2.°) - Eleição da Nata Diretoda, para o biê dente da Liga Jaraguaense adiantou-noB que poder' sair o
flio 1973/1974; Torneio Quadrangular reunindo Baependl e Juventus de

3.°) - Eleição do Conselho Fiscal; nossa cidade, Tupy e Tigre de Jolnvllle.
) EI'

-

d C Ih D I"b t' Dlsle-n08 o Sr. Presidente que faltam linda alguns4.° - IOIQao o on,SB o e I pra IVO. delalhes que serão acerlados com o Preeidente da LigaJaragll6 do Sul, 20 de fevereiro de 1973 Jo!nvlllenle e tudo indica que teremos a noHcia da conflr-
Carmen Piazer. Breithaupt, Presidente mação do torneio, já na próxima semana.

1293. m2. Esquina '25,5 mtr. fJent!!, o fundo vai
até a beira do rio Ilapocu. O mais alto-terreno
sobre o rio. Belílsima visla. Proximo ponle pencU
Grubba.

Informllções E. Mayer Rua Presido Epit, Pes
soa 13�.

Comunicado
o HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ

tem a satisfação de tornsr público que assumiram
a direção de seus serviços administrativos e de
enfermagem, as Irmãs da Casa Matriz de Diaconi
SIlS de São Leopoldo•.

Contamos, portanto, como até agora, de pes
soal altamente qualificado. o que per�ltirá conti
nuarmos mantendo um ótimo nível de atendimen·
to.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


