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o qae eu gostaria de ler L E G I'S L A T I V O' M UNI CIP A L EM R EV I S.T A
li" 5 o-O Ben'to"" rto rup ci No dia 7 do correnre te- sua' lndlceção, li rápidll construtr um trevo Da ce

ri �, .. ve infcio o terceiro perto- indusirilllização do nosso beceire do viaduto que de-
do legislalivo da Cemare muniefpio, rrezendo ao Ira. monda pera II RodC)via

5 ,.,rQ' r I-naugurad a
Munlctpel de jaraguá do balhedor: uma srruecão DO' ,SC-36, na confluência

..,
. Sul, ocasião em que es ve, no que diz respeito a com II RUII 4 (Pres. Epi·

sre, Vereadores, depois de SUl sobrevivência', Aponta, iäclo Pessoa). Para os
.

"
,

. prolongado recesso, IIpre' ainda, como causa derer- que não conhecem bem a
Grande parts do trec�o fallada. Também os inú senterem ums série de tra- mineme da elevação do reWião, ela fica situada na

S.lo Bento-c-Oorupä lá meros visitllnles do sul, belhos, pere serem decio custo de vida,' a transfor- antiga curva do Funke,
está as�aItado, form�n�o äevertem ler uma opção dtdos pelo plenário. Entre mação do município eml- oferecendo sério risco à,
o

.
conjunto rodovíärío de percorrer uma vasta os trabalhos epresenrados, nentemenre agro-pecuário viaturas e 1I0S transeunree

maie moderno d�. sul _do regiiio Ifpica, até atingir a destecemoe os seguinles: em municfpio lndustriel-. que clrculem naquele local,
P SlbSé, As rehtIflcaçoes meta final.

Pedido pira elelar Jarlloá do menufaturetro. oriundos de 3 difereDlt.'
tam m se ac sm con- , Dá até um frenesi na A lndí

-

f I .. d'
- A

-

d
1 íd A' t fálf é Sul à categoria de Sal*rlo Mini 10 iceçao o aprova- ireçoes. ccnstrucao o
c u as: 1?IS aas .Ica população ao longo da

m. mliDr.
' .

d� e serlÍ envtade ao Mi· trevo virá embelezar a' en-
de p�lmeJra qualidade, e li t r ada. Dia e noite, nrsrro do Trabalho, que Irada da cidade, além de
com eínallzação f08.fores- aprovettandc a estiagem O vereador Waldemar ordenará estudos cebívels oferecer segurança'· aos

ee!'te à� alta preclsAo.e do inverno, as máquinas Rocha subscrtrou Indlce- à Comissão de Salário muitos operários que Ira

av!sol vístoeoe n(l� IOC8111 f a z e m aquele barulho .ção, aprovada em plenérlo. Mínimo. Caso a Comissão balhem nas multas iDdús
sUleitos s nevoerres, J.j; 'losurdecedor, trabalhan solicitando ao dr, Julio conclúa pela adoção da Irias estabelecidas neque-
fora de dúv:ida de que s do contra o tempo. Os Berere, Ministro do Tre- medida, pessere Jaraguá !a região

. .,

nova roüovla está fadada empreiteros precisam balho e Previdência So- do Sul a' integrar o gru- "b d Ra se constituir em uma cumprir o contráto. São clel, providencias, no sen- d'" f'
. "erlara eiDlIS. III

. -

.

I f po e mumc pIOS que pe-
dai �alOres a t r a.? � e s ordens expressas do go- lido de inc uír o munic pio garão aos seus emprega-

Na acima mencionada
turístíees para os vrajan- vernador. Arinal. não' se de jaraguá do Sul 'entre dos o selérlo míntrno mets reunião, o vereador Wal.
tes que. gostam. de ver pode' brincar Cl o m os

'
as unidades municipais que elevedo no Estado. demar Rocha apresentou

uma paIsagem diferente, sentimentos do operoso figuram na 111. Sub Região ainda dUlls Indicações, so-
A0 longo da 'estrada er- povo da região. Nunca o do Estado de Santa Ca- Um Ire,o para o acesso à licitando ao sr. 'Prefeito

guem-se hoteis e moteis, Secretário da F&zenda tarlnll, tendo em vista que SC- 36 Municipal, o ala�gamenlo
em lugares apraz1veis, viu tanto dinheiro arre· !IS condições e necessida A preocupação do ve- e ilberturll integral da rUII

enfeitando' a paisagem, eadllldo nllsta parte do des normais sofreram pro, reDdor Waldemar Rochl 105 - Pará, dando aces

de que colhem flagrantes Estado. fundas modificações no com, relação � segurança so à Sa-36 e colocação
os forallteiros e os exibem Mas o povo é grato._ ao município, onde as alivi de pedeslres e viaturali, de 4 luminárilS nos pos
aos seus a m i go & nos governador. Pelas' obras dad.es IIgro-pecuárias ce· na altura do viaduto, lem les da rua Preso Epit"Pes.·
EE. UU. a na Európa. que levs. a efeito· nesta dem lugar às atividades sido'me>tivo de. outrll iDdi. soa, no trecho compreel!.
Muito,s deles aqui chpg!lm rt\gi�J), dá_,m9I1tra ,dll .que induslriais, éom, cerca de cação, aceita 'pela Câma dido dll residência .do, sr.
para procurar õ öriginal .

qUtlr, mesmo, desenvol- Z!70 empreslls 'instaladas.' rã ,Mun!élpal 'de'Ve"réado. HeÍ!.riijÍJe Kóch até'.o cru..

das fotografias. 'volvida esta parte do ,Na jusiif cação IIprellen' res Segundo o Veretldor zamento na mencionada
.' SegundO informações, terr.itório catarinense. O lada pelo edil, destaca e Waldemar Rocha, deve a via públicil com .. 050-216.
dentro de trints dfas 6S' governador sempre en- justifica como causa de· administração p ú b II c a
tar4 terminada a· impor- tendeu de qua deveria
tante rodovia estadual dar a mAo furte aos que
SAo Bento-Corupá. Estra· produzem. E a região
da de traçado moderno, provou fler credora des·
muito ajudará o próximo sa estima governameD-

. centen&rio de Silo Bento tal
'

do Sul, situada no alti·, O governlldor pas saSt C t
•

plano, a cerca Je 850 m, todas as sem'anas, em ins- an a a arlßa
de altitude. Milhares de peÇlio, pela São Benlo
turistall de todos os qua- Corupá Em rodlIs EXtra

draotes do P a is e do' oficiais '�m,18ment4dú não
Exterior ,-demandarão.à poder concluir o trecho
cidade centenária, levan- Corupá Jaraguá do Su,l. E
do, na volta, impressões que não"pode fazer tudo.
gloriosas da região. Já devia ter sido feito em

Lamentamos que' a es- iovernos anteriores.
Irada irão\ esteja hoje to: Aliás, nessll tlfírmação
talmente asfaltada. Moli· o governador lem razão.
vos de força mll·ior fizeram No governo anterior, cujo
com que se atr,azllssem 08, governador Dão nos lem
trabalhos de IIsfaltamenlo bramo's quem foi, nada
do trecho finlllalé Corupá, se fez por ólqui. O ilustre
outra, cidade interessante, mandatário dll época fez
que deveriÍ ser visitada Questão de dizer ao ,pre
pela SUd arquitelura, ger'· leito e vice, na bucha, que
mâniclI, Itua paisagem que riscaria jllraguá do mapa
lembra regiõe!! do velho de Saot. Calarina e a!!,

mundo, o povo falando sumiria II responsabilidll
pelo meros dUtls !inguas" de. E· assim fez, prejudi-'
o Seminário de láo rele- cando irmão catarinense.
vaDies tradições, o museu e atrazando em anos o

do Sagrado Coração de próp'rio ESlado barriga
Jesus, dS flores e as or- verde. Uma maldade sem

qufdeas de alto valor e c.onla.
o bem cuidado jardim Assim mesmo, o povo
zoológico, do Irmão Lufs, eslá salisfeilo com o aluai
mostrando aos viajaDtes governador que mUllO tem

que em nenhum lugar do' feito por eSla região, feno

mundo se encontra uma 'lindo recuperor o tempo
lerra lã'o abunddnte e ge- perdido. Está ,dando aos

nerosa" habillida por um homens que Irabalham a

povo Ião caprichado. grande oporlunidade de se

A região está aguardan· realizar.
do com muito entusiásmo Quando o I.recho Sio
o término das obras que Bento·Corupá ealiv�r c·on·
o' ioverDador fez questão' cluido, permita· nos Deus
de concluir até o cenleDá· eSlejanlos vivo ·para acom
rio de São Benlo do Sul. panhar a caravana inau
Em enlrevisla recente gural. afim de' que' pdssa

menle concedida à impren. mos' registrar córn '1�lrÍ!s
,lia, o sr. governado,r disse' '. de' ouro, .0. que Qm gover
'que não' podia cODsentir' Do'lé'cnico' conseguiu rea·

em que, apeDas os "do lizar e que os outr(>s 'em

norle viessem à São BeD' vão leDlaram, sem êxito.
·10 do Sul por es'rada as' Viv., pois, o governa·

ReiDa o. inais desusado

entusiaamo em torno daa

6bral que ae vem realí

zando na Estrada SAo
B.nto.Corupá. A popula
OAo eBtá eufórica com o

·dlnamilmo que o governo
Imprime à tradicional
rodovia, que haverá de

lIIarcar indelevelmente o

,ournador que assim

d�c-reta a redenção de
100 000 habltautes que
ocupam a imensa região
do Vale do Itapocü. Má

quinas de grande porte
flzem s' gente antever a

rápida conclusão da ro

dovia que levará o nome

'0 goverDador, Para nAo

prejudicar outr8s áreas,
o �8tado comprou má·

quinas nOV8S para ahm·

der epplllcUicamente a

oODstruçAo da S. Bento
.corupá. Os contrafortes
da Berra do mar exibem
orgulhosamente, as má

quinai' amar",laa.,cpm 'aeu
barulho caracter1stico.
Procura o governador
corrigir um erro inicial.
A rOdovia que sái de Silo
Beato e que vai ligar à
'BR-HU, começou pelo
lado errado. Dai a pressa
iovernamental para pos
libilitar a primeira liga,
010 asfáltica entre o lito
ral e o 8ltiplano no norte
catarin.nse. Ela irai liber
,lar esta região dos gri,
Ihöea que aprisionavam
OI oatarinense8, eXPremi
doa entre oa possantes
e8tados do Paraná e Rio
Grande do Sul. Indústria,
� mais indúlltrisa vem-Ie
1n8talando ao longo da

eltrada, doa mais dife,
,reDtel tipoa de ativi!lll
des. O oomércio . respira

, b salutar ar do desenvol
vimento, Nunca se con8-

truiu tinto como agora.
,4 paisagem está comple
tamente modifioada. Logo
maia, ,segundo as infor·
.açõeB, o trecho São
Bento-aorupá, será uma
IUcessão sgro-industrial,
lIIais industrial do que
agro-pastoril, mas nem

por i a s o deixando de
o8tentar uma agricultura
�'oional, graças à pre
lença da Acaresc e aeus

\6cnicos. E indiscutivel
qUe o governo ganhará
.ma i retribuiçio nunca

�8ta, pois, a maioria das
IlIdUstrial que aqui tle

/ e1tabalecem, exportarAó
Beus produtos para a

110érica doNorte,Europa,
4'rica e Á8ia. Generosos
dÓlarea, mesmo ainda em

decUnio, ajudllrAo a ro

�U8tecer a Dos!ia balança
e paramento, projetando,

o nO.lo Pai•.eDi todo o

�UUdo. Muitol cQnllumi·rea haverAo de procu
ra, no sul do Braln o·

:Car ,onde Ie sitúa esta
na maravilhosa onde

� prOduz de tudo e de
o boa qualidade.

Os
o

Museus em O s dez m a i o r e s d o I C M
,

brlgui dD Sul Im 5.° luger em MaiD e Junho de 1173, :,
Cada vez mals se con.oUda a,poslção de Jaragllli. do Sul

no cenádo de arrecadatão do ICM entre OI 197 municlplo. ca.
tarlnen.es. A principio figurava entre o. "dez mau". Depois;
de,vagarlnho, foi d�lcendo a escala, em busca de uma poslÇllo'
de real destaque entre os munlclplos que mala contribuem pa_
ra a FazendaEstaduill. Verdade é que o variado parque fabril, tr.":"
qü!lamente o terceiro noEstado, tem permitido algunl saltol pa_
ra a 6,", 7", ou 8.· posição. Agora, contudo, por doia me.es Be

guidos manteve-se no, 5•• munlclplo catarlnense que mals arre

cada ICM no Eltado. tllo é confortador con.tatar, mo.trando
aos demais Irmãoa catarlnensel o que podem reaUzar em for
ma de eoforço o. jaraguaense., cujo aomatórlo nio alcança aIn
da hoje os 40.000 habitantes. O que constrange o observador ê·
a pouca retribuição que o Estado d' a esse eatorço inaudito doa'
trabalhadores e do.'-empresárlos locais, provocando a cada ano

que passa. um. desalento entre seu. habitantes, que se con.lde
ram esquecidos pelos seus administradores malare.. Muitali
óbras estão programadas e o própÍ'lo governo diz a quanto.,
queiram ouvir que dinheiro não ,falta para as empreitadas con

tudo, não ob.tante essas Injeções otimistas nada de palp'vel ou
de concreto. se est' a ver entre n6'a, afóra alguma. pequena.
o Ine.pre.alvaa construçõel (guardadas as proporçõe. de arre

cadação), fazendo com que voltemal novamente ao ponto de
partida. para soUcltar aos responsáveis pela no... comuna:';_
admlniltradorea, polftlcos e empresárlol -, para que •• unam
em bloco monolftlco, relnvldlcando do gov�rnado�' aquilo que'
nos cabe por direito. Sabe-se e o governador< tem proclàmado
a sua total Uberdade de ação, Ifberto '"dOI conclayol poiftlcos,
para determinar ób.ra•. Não �erão, paio; os n08l08 'pouqWlsim08'
14.000 eleltorea que:hl!verllo de Influir na balança de quem de
ve ou nlo deve ser atendido. Como governador técnico, a lUa'
linguagem dê experimentado engenheiro, haver' de, por con

cluir que o ae pede ourelnvldlca não é para atender a .pe.soal·
eventualmente Investidas de autoridade e que tudo .. que ae
conatról nesta terra ser' em beneficio direto de .eu. operolo
povo. Vejam, 00 leitores, a posição de 'Jaraguá do Sul, entre �
os dez malorel arrecadado".s de ICM:" --

Maio da 1973

Santa Catarina pos8ui
atualmente 10 museus,
distribuidos dR seguinte
maneira: Ca8a Museu Vi
tor Meireles e MU8eu .de
Arte Moderna, de Floria
nópoli�; Muaeu Histórico
Fritz Müller, de Blume·
nau; Museu Nacionai de

Imigração e Coloniz8ção
e Museu do Sambaqui, de
Joinv·iJJt!; Museu Históri
co Thiag9 de Oas,ro, de
Leges; Museu Anita Ga.
ribllldi. lie La,guna; Mu
seu Municipal P a ti r e
Fernando, l1e MaraVilha;
Museu da Casa dos Ami
gas e Museu Arquldio
ce!lano D. Joaquim, de
Brus_que. "ExlBtem ainda
o Museu Conde -D'Eu. de
OrleAs e Museu Munici·
paI. de Porto' União.
Em DOSBO meio uma

lei criou o Museu de Ja.
nguá.:.do Sul, que deve
rá ser brevemente. insta
lado, juntamente com o

arquivo público munici,
paI,

1 - Jolnvllle
2 - Blumenau
3 ...... Lagel
" - FlorianopoUs
5 - Jaraguá do Sul

9.989,817,07 '

8.9S6.0n,60'
5,491 1'90.37 ;
2.938.373,79

.

1.694189,39 ,

6 - Crlcluma
7 -; Bruaque
8 - Concordla
9 - Chapecó·
10 - ltajal

1.563,906,42
1.457.146.43 .

1.431.665,50 ..

1.406.349,90
..

1.390.705,02 ,.
1:

dor, que ele bem merece.

God, lhe Supreme Being,
save de King - o que em

IIngull ca·bocla poderia ser.

vertid'o em .- Deus, o su

premo Ser, salve o Go':'
.

vernador -" e IIS palmas
do Super ultra-hiper imllgi·
nativa do Chacrinha.
'(Parle de carta de um

colaborador)

JUDho de 1973
1 - JolnvlUe
2 - Blumenau
3 - Lage.
4 - Florlanó'poUs .

5 - Jaragu' do Sui

10.934.392,49
7.712.045,89
5.n2.946.69
2"52,871;73
1.8Ht.458,73

6 - Chapecó'
7 - Crlc1uma
8 - Itajal
9 -- Concordla
10 - Brulque

O. numeral nlo. enganam a ninguém.

1.800.697,311
1.596 569,50
1,426.434,31,
1.4,8.262,15
1.165.812,15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO '00 POVO' SABADO _ 18-08-73

ASSINATURA:
Aaual Cr$ 20,OD
Semesire .. CrI 11,00
Avulso • • • • Cr$ 0,40
Número alrasado CrI 0,5D

, ENDERtÇO:,

Caixa Po.t.", 19
'

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jarogui do Sul • S. Catariaa

"CORRflO on pouo"
fundaçao: flrlur- Muller - 1919

,-

Einprê.a JorlNllislica
"Correio do Povo" Lida.

·1978·
'

Diretor
Eugenio Vitor Schmöckel

, -

jniversários
Fazem an08, koje
:- A IIrll.' Glaci Rib�I"

ro R�ink�, �m "Mossllrlln
dubII;.

a menina Marill CII'
Illrillll, fllbll de Gustavo
Alp�rsla�dl;
_ a .ra. Aman I i n e

Bcheuer;
- II erte, Charlolla

Benz;
- a sre, Ienete Schulz

B!!rloli,. em Caçador.
Fazem anos 'amanhã

.
- O jovem Luiz PIIU

I� Marschall;
;- o sr. Eng�lb�rto

Freib�rger;
_ o sr. Broulino Jun

ge, em Iotnvllle;
'- a arl. Morill Cecílde

'Wund�rlich .Durra, em Blu
meaau;
: •

- o er. Genésio Pans
tein, em Joraguá 84;: _ a srll, M�lânia Ku
:chenbecher;
,
- o jovem Pedro Sprin

'gmann, em f'lorianÓpolia.
iDia 20 '

! '_ O sr. Erw!no Gram-
'ikow; "I
i ',- a sra, B�nla Masca
:renhlls d� Oliveirll, �m

JCuritlbll;
l-a sra. Doroléa Mlls
Icarenhas.
''])ia 21! !

- O ar. Arnoldo Le,o
Injlrdo Schmill" '

I
,_ a sro, D�nildiS f'ri�·

!del;' "'
'

t '- iS jov�m Ori�tll Ra
iquel Vieiro:
I ;: - a sra. Hildegnd Gef·
: f�rl Grubbe;
i, '- o sr Arno ,H�nsch�l;,

- o sr. Álido Dr�ws,
�m Rio da Luz I;

,

- • jovem Lucélill MeU·
gar�th Pedri;.

,

_ II .ra, Nei!� Mariô
. B. B�I�lti, �m Corupi.
Dia 22
_ A sr.". D�lorm� Wun-

I i derlich Stingh�n;'
'

; _ a srll, Mllrill Mildll-,
; léna SchmiH;
,
- o .r. 10�1 Pllulo Pe

, : reiro;,
I ,- o sr. Alf�edo Vogel,
I ein It"pocuzlnho; , ,

: ,- o sr. Nilton P�dry;
i '- a ,srII. Alz.na Wint�,
! Schmilt;
"i _ o sr, Rodolfo Hufe-

I nu�asl�r, industrial n�stll
dded�,
Dia 23

- O sr. Dr. Norb�rlo
Hofrrmonn, nesla cidade;
- o sr. Álvllro Stla-'

gh�o, �m Cambé-PR;
- a srll. VVII. f'ridll

Bau�r.
Dia 24
- A sra. E I i • II b � I h

Grusinger;
- II sra, Hcrmine Penso

ke, �m loinville;
_ 'o sr� Herbert Buer·

g�r;
- o sr. Wiegand Roe,

der'
..:.. o sr: EWllldo Zi�

'mano, em Tres Rios' do
Norl�;
'- o jovem R u ben s

Voigl.

Registro Civil
Aurea MUllelt Grobba, Ollelai
do Registro ClvtJ do I. DIs
trito da (lomarca de J'aragu'
do Sul. Estado, 'de Santa ,,

Catarina, Bra_n.
Faz Saber que oompareoe
ram DO cartório exibindo OB
documentos exigidos pela lei
,afim de se habllitarem para

caBar-Be �'

l!t_�una dO Jlj I) llll S

LULAMAR
Edital n. 8181 d,! 'S/8/73 'O Luar em meu Lar,

CL, Paulo Moretli

Dalbegío Blístö e

Zulma Weldt

Ele, brasiieiro, solteiro,
dellenhista mecanico, na
tural de Indaial, neste
Estado, domiciliado e re
sidente em à rua Padre
Pedro Franken, nesta ci
dade, filho 'de Toribio
Antonio Elísió e de Vio
landa Paeher Elisio.
.Ble, brasUeira, solteira,

coatureira, natural de Ja.
raguá do Sul, domíctlíe-:
da e residente em Fren
'cisco de, Paula, neste
distrito, filha, .'de Emilio
Jorge Weldt e Adele
Krueger Weldt.

Edital n. 8.182 de - 8/8/7"
Silverlo' Pradí

-

e
,

Iracema Hausmann
Ele, brasileíro, sottet

ro, mecanico, natu�al de
Jaraguá do Sul, domi·
ciliado e residente em à
rua João: Jaouario -Alro
so, nesta cidade, filho
de 'Silvio Prauí e de
Blenora Satler Pradí.
Ela, brasileira, soltei

,ra, 'costureira, natural
.de Blumenau. ne s t e
Estado, domiciliada e re
sídente em lA rua Jollo
Januario Airoso,' nesta
cidade, filha de -Bernardo
Hausmann e de Anna
Hausmann.

'

Edital n, .

8,1.83 de. 9/8/73
, Valdir Bertoldi,..'e
Rogéria Maria Spezia'
Ele, brasileiro, s01leiro,

industriario, natural de
Jaraguá do Sul, dO!Dici
liado 6' residente' em à
rua' 'Presidente Ephacio
Pessoa, nesta cidade. fi·
lho de Alvaro Bertoldi e
�aula Eilke Bertóldi.
Ela, brasileira, solteira,

industriaria, natural de
.Massaranduba, neste' Es
tado, domiciliada e resi,
dente em à rua Presiden
te Bpitscio Pessoa, neeta
cidade, filho de Ovidio
Spezis e de Maria

-

Cillz
Spezia.

.

Edital n.8.184 de 13/873
Waldyr Rückl e

Marta Maria KlatkowBk�
Ele, brasileiro. s01leiro,

éomerciante," natural de
Rio Negrinho, neste Esta
do, domicilia4ll0 e resi
dente em' Rio Negrinho,
neste Estado, ,filho de
Francisco RÜllkl.
Ela, brasileira, solteira,

auxiliar ,de escritorio,
natural de Jarllguá' ao
SuL domiciliada e resi
dente em Nereu Ramos,'
n�ste di8trito. filha de
Adão Kiatkowski e Ve
neranda Voltolini Kia
tkowski.'
Edital n. 8.185 de 13,8/73

Raulino Schuster e

Anigret Konell
Ele, brasileiro, solteiro,

. pintor, natural de Jara
guá do Sul. domiciliado
e residente em Barra do
Rio Cerro, neste distrito,
filho de Leopoldo Schus
ter e de Otília Volgt

,

Schuster.
'

Ela, bra8ileira, solteira,
do lar, natural dt' Jara
guà do Sul, ,domiciliada

, e residente em, Rio Cer
lO II, neste distrito, filha
de Wuner Konell e Lau
fa Koepp Konell.

Jaraquá 'Fabril, S. A.
CGCMF n,· 84 432 426/001,
Edital de Convocação

Assembléia Gerál Ordinária
.

Convidamos os Senhores' Acionisills para fi As
lIembléla Geral OrdinárliÍ a realizar-s� às 16,00 horllS,
do dill 14 dé sel�mbro de 1973, II �úa Jorg� Czernie
wicz. 590� nesta cidade, com II seguinle, Ordem do Dio:

1.") L�itura, discussão e aprovllção ,do Relaló'
rio da diretoria, Bala!lço G�rlll. demonslração da conl.
de Lucros � P�rdas, par�cer do Conselho Fiscal e

d�mai5 docum�olos r�lalivos 110 �x�rcício findo em
30/06/73, I

2.°) Elei�ão dos m�mbros ef�livos � supfenles do
Constdho Fiscal para o presenle ex�rc!cio � fixação
de seus hooorários; ,

3,·) Assuolos diversos d� inl�rêss� Social.
,

AVISO
Acham-s� II disp,osição dos s�nhores IIcionislllS,

=-------.-�--
1
na sede socilll, os documenlos a que se rer�r� o arligo
99 d� D�crelo-I(>i n· 2627 d� 26 d� s�tembro d� 1940,

Jaraguá do Sul. 07 d� IIgoslo d� 1973
'

Hans 'Gerhllrd Mayer, Direlor Presideole
João SOli res, Direlor TécnicO

,A Amar no meu Mar,
O Lar a: me Amar,
O Luar em meu Mar.

Luar,
inspira o poeta,
é canção seleta.

Lar,
rosas e jardim
pertencem a mim.

Mar,
poema a rezar,
areia a beijar.

Amar,
doçura de um céu
em beijos ao léu.

Luar,
,

imagem feliz,
, é você quem diz.

Lar,
um templo de amor,
um sorriso em flor.

Mar,'
gaivotas a VOl,lr,
um hino a cantar.

Amar,
um grande desejo,

'- > afi'rma, sem 'p'ejo.·
"O Lar, vida' sincera,
O ,Luar, doce quimera�
O

.

Mar, onda�' da., vida;
'o Amar, fá-la querida,

Edita) n 8.186 de 14/8/73
Flávio Rogerio Ewald é
Lenits Pllula Bortolini

'Ele, bra8ileiro, 80ltlliro,
Ylejsnte vendedor, natu· '

ral de Jaraguá do Sul.,
domiciliado e residente
'em à Avenida -Marechal
Deodoro. de�ta cidade,
filho de Theobaldo Ewald
e Bernllrd.,te Franzener
Ewald. ,',
Ela, brasileira"solteira.

do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em à rUll An
gelo Rubin!, nesta cida
de. filha de Silvio Borto
linl e ADa Mathedi Bor-
tolini.

,

'

Edital 'o. 8.187 de 15/8/73
Ambroslo Nas8 e

Rovena Kuester

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, natura) de Pou
so'Redondo, neste Estado,
domiciliado e residente
em GàribaÚli, ,neste dis
trito, filho de FraDcisco
Nass e Serafina Nass,
Ela, brasileira, solteha,

do lar, natural de Jara
guá do Sul. domiciliad,a
e residente em Garibalcti,
neste distrito, filha de
Emílio Kuester e de Alma
Kresin Kuester,

E para que chegue ao co
'nhecimento de tOdOB mandel
pasBar o preseate edl�l que
ser' publlcado pela Impreasa
e em cartório oade ser'
afixado durante 15 dias. �e
'algllém Bouber de algum Im

.

pedlmento 'acust:l·o para os
fins legais.

, AUREA MüLLER GRUBBA,
OIlcliIJ

Motorista, ,não

faça do 'seU

Garro uma arma.

A vítima pode

,

ser você.

"Correio do Povo",
um JomaÍ

a Serviço do . Povo

ED I TA L

o

O Doutor :Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direi.
to da Comarca de Jaraguá do Sut Estado de San
ta Catarina, na forma da lei, etc" ,

FAZ SABER aOI que o presente' edital virelll
com o prazo de trintll días, e Interesser possa, qU�,

Norival Chlodíní, atravé� seu bastante procurador
advogado dr. Max Roberto Boroholdt, dirigiu a ê8t�
Juizo a petição do seguinte teor: - "Exmo. Sr, Dr.
Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.
'Norival Chiodini. brasileiro, casado" industrial, re.
sldente e domiciliado à Rue João Franzoer n,' 119
em Jarl!guá do Sul, por seu bastante prõcurador:

. no final, essíaado, que atende psra intima'coes 8111
seu escritório à Rua Marechal Deodoro n. 210, te
ne 2125, em Jaraguá do Sul, vém raspeitosameDte
á presença de V. Exs. dizer' que outorgou a Ezlo
Spezia,' brasileiro, calado, auxiliar de escritório,
residente' e domíçíllado em Jaraguá do Sul, à Rua
Emílio Stein s/o.o, a procuração lavrada no li'ro
n,O '17, tls. 39, no Tabelioaato Osníldo Bartel, elll
Guaramirim, em 15 de junho de 1972, para o fim

, do, outorgado movimentar a cOllta eorrente que o

outorgante' mantém nl:!" Banco Real S/A" agêDcia
de Joinville, Acontece que não mais convém ao
peticionário manter em vigor a referida procuraçãe
pelo que deseja revogä-la, Permite o artigo 1.316,
0.0 I, do Código Civil, .a revogação do mandato pe
lo mandante a qualquer tempo, Exige o artigo 1.318

, do mesmo Diploma que se notifique da ' revogaçlo
80 mandatário e aos terceiros. À vista do expêstc re-.
quer a V, Bxa. com Iundamento -no 'artigo 724 do
'código de Processo Civil, se digne: _ a} mandir
notificar o supllceuo de que f,icam, para todol 08
efeitos, revoglldos os poderes da mencionada pro,
euração que lhe foi outorgada; b) - mandar aver·
bar no livro do respectivo tabelião a revogação,
intimando, se êste a não mais fornecer certidõel da
referida procuração ou, se o fizer, que das certi,
dões que extrair tique constando a averbação d.
revogação; (por carta precatória pará 8. Comarca
de Guaramirim); c) mandar notificar o Banco Real
'SA. agênciil de, Joillville, à Rua do Prfncipe, di
rav,ogação da 'procuração, atraveB de. carta preoa.
'tórla à Comarca de Joinvllle; d) mandar que Ie

expeçam editais para ciência de ,tt\rceirol!:' AS8ill!,feita' e certificada a' notificaçllo, publicadOS os e�I'
tais, seja o processado e.ll.tregue ao peticionáriO,
sem ficá'r tt1l81ado em cartório, Dá • causa o valor
de Cr$' 560.00, T, em que P. deferilnento. Jaragui
do sul, 14 de junho de, 1973 (e) Max Roberto 80r.
nholdt. DESPACHO: � "Rh Ao R. Como requer,
Expeçam-se ainda os editais,' a serem publicadO'
por uma vez na Imprensa Oficial (n,J.) e por 2 ve·

zes no periódico local. 'Prazo do édito 30 di�s, )gul1
do Sul, 19·6 73. (a) A, Aguiar. Juiz de Direito." B
para que-chegue ao conhecimento público, de qU,em
interessar possa, foi expedido o presente editeI
que se'rá p�blicado na forms da lei. Dado e paUl,
ao nesta cidade de laraguá do Sul, aol' vinte !!ei8
dias do mell de junho do ano de mil' novecentos e
setenta e tre8. - Eu, (B) Jlladeu Mablad, escrivão, o
subscrevi. ..

(a) Alcides dos Santos Aguillr; Juiz de Direito

Clllpilßbl de E.mção
Civa

O hasteam�nlo dd
Bandeira � o, caOlo
do Hino Nacional �ão
obrigalórios, uma vez

por semanll, em Iodos
os �slabelecimentos
de qualqu�r' grãu de
ensino, públicos ou
parficular�b

,',

Aviso aos Acio�i8tas
A Direloria da Sociedad� convida os S�nhores

acionislas a exerc�rem denlro do prazo d� ãO diaS
conlados da dala desl� aViso, o direilO de preferênc.1J
sôbr� o aumenlo de Côp'lal no'volor de Cr$ ãOO 000.00
iTrezenlos mil cruzeiros). "aulorizado pela A'Isemblé.a
Geral EXlraordlllária realizada em 23 de junho d� 1973

laragu6 do Sul. 07 d� lJgoslo d� 1973
, Hans Gerh1rd Mayer, Dir�lor Pr�sidenfe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eslado de Sanll Calarlna

Prefeitura Municipal de·
]arauud �I Sul

Decreto D.' 277/73
Orgllnizll II ComissãoJ Municipal dll Defesa

( vil (COMDEC) e �á outres provtdêncíes.
Eugenio SIrebe, Prefeilo Municipal de Jaraguá

I" Sul" ESlildo de SlInlll Catertne. de acôrdo com o

, . 5.° da Lei ESladual n.O 4841 de 23 de melo de
I 73 e no uso de suas arrfbuíçõee, O E C R E T A:

Art 1.° - A Comissão Municipal de Defesa Ci
I I (COMDEC), é o órgão de coordeneção dos eseun

, , de defe.., civil, como lai definida na lei eSladual
"o 4841 de 23 de meto de 1973.

'

§ 1.0 _ A CO'MDEC, embora autônome, para
,;,unlos de jseu peculiar interesae, enrroeer-se-é com

órgãos componentea da Unliio e do Estado, com
,quais i"uardllrá estrella afinidade, no desempenho

, , IUIIS alribuições. em espeetel quando generalizadas
\, calamidades ou sttueçêo de emergincia.

§ 2.° '_ A COMDEC será eonsrnuíde pelos re

r esentantes das segui'nles'éreas ou enndedee:
.

I _ do Governo (Municipal; de seus eierneolos
" óprios;, .

2 _ do Governo do Eslado, oriundas dlls se

� Iloles áreas com ação local, ,policia mihtar, saúde,
'I/ricul,urll, finllnças, promoção social, educação, arre
cddação ou fisco;

3 -- da comuoldade, pertencentea às segutntee
i' ees: comércio, indúslria, agriculrura, clubes de ser

\ ço, orgilDizações religiosas, orgaßlzllçõ�s esststencl
d';, .'gdnizllções hoapillllllres profissõesllberais, orga.
1\ zeeões .escolerea pertlculerea. acerededes.

§ 3 ° - Os membros da COMD,BC, orgaaizar-
se ão em grúpoa entre os quais os seguinles:

a ......: Grupo Direção
b _ Grupo Permanenle
c _ Grupo de Emergência
§ - 4.° - A COMDEC lerá presidida pelo

Préfeilo" qUllndo esle inlegrar a Comissão; se' não in

I.g'a�, será por ele designado.
§ 50 _ A COMDEC lueiá um secrelário Execu

liVO, designado pelo prereilo municipal.
§ 6.0 A COMDEC terá um regilljenlO, o qual pa

r4 fins de uniformidade, será, submetido a prévlö apro

vação da Coordenação ESladull1 de Defesa Civil (CE-
DeC) .

, Art. 2.° - Incumb� à C0MDEC. em ,coordend'
'ção (Goi órgãos federaia e eSladuàis congineres:

, a _ acompilnhar e IdenlificÍlr ps. falÕres. IIdver
sos e anormais da' natureza da ocorrência periódicà
'na, área, bem ·como ·os que eSlraDhos à nalureza," pos·
SQin ser objelo de OCOrrlDC ii no municfpio.

I, �. • b) elaborar planos' Iterais e sel/oriais para enfren"
tar os, aludidos falores IInormais ou adversos;

,

c) recó.mendar ou aujerjr .'ravés da CEDEC, me
�idas t:spef!ffjcas.e J)riorillirias à AdJ'!linisrröção Púbji
ca, pari prevenir, �vitllr, ou, sanIIr calamidades previaí
veis;' . ,

d) organizar ,rupos executivos de ação conlinu·

ada, permilnenles ou <l,e em.ergência, com viSlas à
execução dós planos 'aproyados ..

,

Arl. 3.0 - Em caso de callmida�e pública' ou si·

tuação de emergêr.cia, declarados pelo Governo Fede
ral, ESladual, ou pel. MUDicfpio, com efeilos na lirea,
,iocumbe à COMDEC (arl. ,8°, parágrafo único da

'Lei) - Bill. nO 4841, de 23 de rnl!io de 1973:
a) - enlrosar se com OI órgãos federaIS e esta

'duais ligados ao sislema;
b) _ adolar medidas. obJelivas para minorar r s

,CIS, evitar perdas. e IIssislir a população ou inleresses;
cl _ solicirar à CEDEC 'a requisição de própri

os e serviços esseDcials, definindo os fins a que se

ae,alinam;,
"

,
,

_
'

_

d) _ convocar orgaos e 'pessoas, mesmo nao

IUlegranles do sis1ema, para que deh� partecipern; :

e) - sugerir e alerrar a CEDeC sobre o contrô
Ie, respeitada I, lerislação aplicável, sobre a divulga
ção de Informações;. ,. .,

'

f) - eSlimar e' solicitar recurlÓS' e bens necessá,
rios à eficácia do seu desempeDho; .

11') ...:. solicitín II coJ'aboração de órgãos sob ju
riadição diversil bem como os de Carl!ler, classislas,
religiosos ou alsislenciais;

h) - eSlabelecer conlaclo. Ime�lato �om o
. ç:1>

mando das Forças Armadas FederaiS mais próxlJ'!l's
. solicitando colaboração si for o' caso ' /

Paragráío Único - É obriglltória a parlicipa�ão
dos órgãos e' serviços ,municipais"iodepeódenle do se

tor em que aluem, bem como dos servidores públicos
municipais em geral, para o,esforço comum da d'efesa
CiVil.

Arl. 4.° - OI suvidores necessários 110 funcio
Oamento da COMDEC serão, pos las à SUII disposi
Çio requisliados das repartições municipais, ' ;,1

Arl. 6.0 - Quaodo necessiÍrio, a COMDEC soli
citará 10 Prefeito' a abertura de crédito exrraordiná·
rios deslinados a coprir despesas com a emerrincia.

Arl. 6: - Superada a emergincid incumbe a

COMDEC· '.

a) _' levanlar .os danos causados pela calamida
�e, iDdividuando as pessas e estimando os prejuízos.
,b) _ promover junlo II CEDEO auxílios deslinados
" aliviar as consequências dos danol sofridos;

o) oferecer rélatório à CEDEO solicitando a

realização de obrss e lerviços que, de futuro, ate.
IIUIIO ou evitem a calamidade.

Art. 7.• -:- As despesas deBte Dereto c,orrerão

o ATOL DE MUROR'OA Feriados
Dr Fl6.io Rapelalo (W. Braz-Pr)

"Fogo e fumaça cairão do céu, a8 água. doa Oceano.
transformar-.e·io em vapores e a elpuma .e levantará agitan
do e lubmerglndo tudo."

(TERCEIRO SEGREDO DE FATIMA)
para .Lúcla, 13/10/1917

..
...E, tangida por uma força estranha, parece nossa

Humanídade 'marchar para a implacll.vel deltruiçlo de ,I mel
ma."

(Dr. Napolelo L. Teixeirs)
Mlos rubras de sangue fratrieids, .

.

Calm,aterrorlzado, '

ante o triangular oJhar do Infinito,
o Homem-Marte foge de si mesmo

numa fantástica parAbola lulclda.
Na dlabolica sombra atômica
do Indigesto cogumelo.
O obnublla sua consciência,
e vomita nos Oceanos,
desertos e criptas,
surdo e cego à. gritas,

s formldanda carga de megatons.

Loln de me de France:
o chibstado Atol de Muroroa.

Icl nous ironB faire
1. expérlênoe athomique,
a plein soleíl,
Le Monde?

"Le Monde Ie vi pour Iuí-même",
Os prudenteB conselhos e decisões de Hsia?

- As balas
Ontem, a bomba de fiutÔnlo
em pleno deserto do Saira.
Agora, do Pacifico Sul,
Inflnllo de paz e azul,
la bombe de II Fraternité
fumegando no cachimbo de cogumelo.
e espalhando ai cinzas deletérias
nos pulmões da Humanidade.
O estrôncío-äu, sorriso de Asmodeil,
o Cézlo-187, gargalhada de Lúcifer,
110 armss, por ore" de oallhre

.

de extermínio lento,
culs fulIgem cal, noIte e dia,

nas pastagens,
nas hortas e nos campol.

Frsnc.mente, Irancos, parai
com essaB chuvas radloalfvas,
e nlo comprometaIs
a e"casss alegria de viver
do incerto Homem-do·Futuro!!!

Q.
"

O Doutor Alolde. dOB Santos Aguiar, .Juiz de Direito da
Oomarca de JaraguA do Sul, Bstado de Santa Catarina, na
forDia da Jel, etc... ,

FAZ SABER a que IntereBsar pOisa, que o Sr. Porteiro
dos Auditórios deste Juizo, levarA a púlllico preglo de venda
e· arrematsçlo, a quem mall der e maior lance oferecer acima
da raspectiva avaliação; no próximo Illa 08 de setembro, "á_
10,00 hora., os benl penhoradol!, a ANTÚNl,O GOMES CO�REA,
nOI autos da ação executiva qua lhe move Erleo ZUs, sbaixo
descrlmlnadol:

. ,
,

'

a) - UM TELEVISOR msrea Super Wolmatlc; cor

marrom, em funcionamento. àvalilldo .em Cr', 500,00.
b) - UMA GELADEIRA. marca Conlul, eôr azul, 270

IItóOl, em funcionamento, avaliada em CrI 700,00.
.

C) - UM JOGO de, mÓTels estoflldos; com sofá cama,
dUII poltronas e uma mesa de centro,. avaliado em CrI 450,oa,
- Total dos bens 1.650,00. (um mil, seiscentos e clncoenta cru

zeiros).
Nlo havendo licitante para a praça, Ilca desde já delig

nada a dats de 13 de setembro, às \0.45 h., pàra o lellllo,
quando Iilenclonado. bene poderio ser arrematadoB por quem
mals der e malDr lance orerecer, Independentemente da ava

lIaçlo. E para que chegue ao conhecimento de quem Interes
Bar possa, fot p.al.ado o presente edltsl que será afixado no

lugar de costume e publicado Da forma da leI. - Dado e pa8-
sado nesta cidade de Jsraguá do 8ul, aOB oito dias do mês
,de agôsto do ano de mil novecenlos e setenta e treB - Eu,
(a) Amadeu Maldud Escrlvlo o llibscrevl. ,,'

.

(a) Alclde. dos SantoB ."gular, Juiz de Dire�to

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

ED1TA�
Pelo presenle Edital. 'ficam .inlimados para pa

gar no. prazo legal, os Ifl!llos que se acham em car

lório pari! proleslo os Senhores:
Adenildo Erbs, Erwino Schulz, Luiz Kienen,

Orrwin G. Hermann, Pedro Auguslo Junior, Hugo
Rllmlhum e Benedito Freiberger.

Jaraguã do Sul, 16 de agoslo de 197b
Escrev,enle, Arnoldo da COSlil Sabino

à CODta das dotações normais do orçamento muni
cipal ou por créditos especiais ou extraordinários
que veDham a ser ablÍrtos com base no art. 43 da
Lei Fedllral 4320 de 16 de março de 1964

Art. 8.° - Este Decreto eutrará em vigor Da
data de sua publicacão, revogadas 8S disposições
em 'contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
8.ul, em 14 de agosto de 1973.

EugeDio Strebe, Prefeito Municipal
O Presente Decreto foi registrado e publicado

nesta l>iretoria de Expediente, EducaçAo e' Ás.lstên·
cia Social aOI, 14 dias do mes de sgosto de 1973.

Waldemiro Bartei, Diretor

r

SO

às·segundas,
para evitar

.• r

preJulzos
O empresário paulista

Jan Wiegerinck, que há
seis anos estuda OB pro
biemal'Icau8ados pelos te
riador de .eio de Bemana,
resolveu sgora apresentar
suas conelusões: a produ
çlo Industrte]. 88 vendas
comercWs e a frequência
ellcolar, ganharísm bas
tante com um sistema que
antecipasse esses feria
dos,'pllra' a segunda-feira'
imediatamente anterior.

,
.

WiegeriDck, que Já pu
blicou essas conclusões
numa revista de empre
Bário, e que segunda-Ieíra
próxima vai reapresentá
las em conterêneía na

AssociaçAo Braslleíre, de
Dirigentes Cristãos de
Empresa. cODcorda que
"certos· feriados devem
continuar 8 ser feitejados
nos dias em que calhem�'.
EDtre eles cita o ADO No·
vo, a datll da indepen·
dência Nacional e o dia
do natal, embora resBalve
em relaçAo s este ultimo,
"nlo existir certeza hiBtó .

rica ,liIe JellUs realmente
D880eu neSBe dia, fixado
arbitrilriameote pela Igre .

ja"_

Os outros f�risd08, en
tretanto,

.
aegundo 8US

proposta, seriam transfe
ridos por lei para segun
da-feira anterior, O· que
redundaria numa série

" devantagens, As lndustri
ai deixariam de sofrer
aquebra dI! produtividade
estimada em 40%. o eu

mércio nlo teria os SO%
normale de perdss d�
vendas, e aB'8scolaB nlo
registrariam os 16% de
faltas, rotlueíras em vés
peral de feriados de
meio ,de semana.

Além disso, a medida
beneficiaria ai industriaB
que Dão podem Interrom
per a p r o d u ç A o por
causade equipaml!toB(for
nos e- outros) que silo
desligados apeDss uma
vez par Bemana.'

Leia e

assine esle

semanário

Juizo de Direito da' Comarca'
de Jaraguá <\0 Sul

Massa' Falida
de . Conslrulora
Hewokrq Lida.
'o leiloeiro Juraodir Lombardi comunica aos

interessados quP, devidamente autorizado pelo Dr.
Juiz dt! Direito da, Co'marca, d.e. Jaraguá do Sul,
levará a qública leilão, DO próximo dia 20 de

• setembro. ás 14,00 horas. DO ediUdio .do Forum,
e.m Jars.guá do Sul, os seguintes beDs pertencin.
tl'S á Massa Falida de Construtora Hewokra Ltda:
1) Material elétrico, avaliado em Cr$ '36.166.01

.

2, Material hidráulico, IIovaliado em Cr$ 62868,27'
3) Material oe cODstrução, avaliado em Ur. 67697,:;0
4, M,ateria.l pi plntura'e tintas" avali�do ,em', Cri
21.041,2\6, .

.

'

6) veiculo, avaliado em Cr$ 600.00
6) móvei!! � u,teos1lioa, avaliados' em Cr$ 1238t',33
7) máquinas, avaliadas em

..
Cri 11.850,00.

Os béDS aeilll.a poderAo Slalf examinados pelos ,

interessados, lio horário cometcial, lo e d i a n t e
prévio eotendimeDt.) com o 'SiDdico da MasBa Fsli
ds , Max Roberto Bornholdt, com escritório em

Jaröguá do Sul, à Rua Marechal Deodoro n.O 98.
O leilão lar sp·é por Int�.>1 de bel)s .. ou sepa,..

radam� IltB. CIIIIIO mdhor convier aos interesses da
Massa Falida.

/

.

Jaraguá do Sul, 16 de ago�t,) de �973
(a) JuraDoir Lomb�rdi

Convite
O Deleg!ldo da Receita Federal e o Presiden

te da AssociaçAo dos Contabilistas de Jaraguá do
Sul, convidam 08 Contabilistas da RegiAo, para ss
sistirem a uma palestra a sir proferida no dia 22
de agoato de 1973, às 16 horas, na sala de reniões
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrlss d'a
ConBtruqão e do Mobiliário, à Rua 4 (Pres. EDit. Pel
loa), n.o 346, nesta cidade. Na oportuoidade ser!
aprlllleDtado o coordenador do projeto Clue "iza ma·
ior aproximação entre oa Contabilistas ." a Receita
Fed�rsl

.
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Requerimentos Despachados pelo senher
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul
A vista da informação como requer

. Veronica da Silva, requer lieenea para construo
ir uma cua residencial, Ernesto Fuzzi, requer lioan
co para construir uma casa residencial, Elizabeta
Raboob, requer licença para construir uma casa re

eídeucíal, Arlindo Keller, requer Iicença para cons -

truir uma casa reaidencial,"Wigand Hasse, requer li
eença pare construir uma casa residencial, Rault
Hansen, requer Iícença para oonstruir um ranoho de
madsira, Oatartríe Alpertedt, requer licença para
reformar sua casa residencial, João Pedro Stsim
bach, requer licença para ennatruir uma casa rest
deneial, Gerd Edgar- Baumer, requer licença para
ooostruir uma O&8a residencial, sito a Rua Anita Ga
ribaldi, Lotärío Fendrích, requer lioença par a eons
truir um abrigo em sua propriedade anexo a Bua
essa residencial. C .. lçadoe Nascimento Ltda., requer·
lioença para canstruir U"8 ampliaeão em su« inoús
';,t,ria e construeão de uma ",aragem, Arno Kllraten,
requer Iio'noa para oonstruir uma meia 'Agua nOM
fundos d. su. casa residencial, Germano Garcho,
requer lteenes e alinhamento p,ra oonstrução de um

.muro,· oalçada e meio fio defronte sua 'residenCla, Jo
lê LáBio Gasda, requer lic"nçs para cOllstruir uma
osso residenoial, João .Eissler, rrquer licença para
construir um muro defronte sua CBsa residencial.. Mi
.guel de Miranda -Coutinho, requer vistoria e hab'le
.se, Mariano Witkoski, reqoer licença para conBt' uir
uma ca8a residencial, Valdir Domingos dos Santö�,
r,quer licença para. construir uma casa residencial,
,Alberto MaraDgoni, reqoer licenQ' paTa oonsttúir
,.qlJlll C8sa residencial, O-ni JO.ão SOfDglêr, requer
alinhamento para colocqção d". meio fio dafronte sua

propriedade Ferdinando Piek!!, r. quer licença pAra
conslruir uma casa residencial, 'Nelson Engaln,ann,
requer licença para oonstruir uma Ofioina Mac.ãn.ic8,
Com. Repre•• EietroOJiquina8 Ltda., requer ,i�lor.ia
e habite-se, Fl�vio Roque Numa Lenzi, 'rpquer lic' D
ça para oonatruil' ullla cua residenCial Lindoifo Ma
'b�. requer lic9nQa para demolir e reformar parra' de
de sua cllss' 'resideDcial, Rodolfo G. Emmendo8rfAr,
requer vistoria e hqbite'lb, Marisol S/A Ind. do VelO
toAria, ·reqoer ,lioença paretcostroil' provis6l'iam-ente
um ranoho no terreno de sua propr:iedade, Flávio, O.
Rubini, requer vistoria e ha'bite-Be, Norberto Schulz,"
requer licença para demolir e reconstruir ulJl rancho
de MII,deire, Artur Correia. de Negreiro, requer lioen
Qa para construir um puchaçlo de madeira nos fun·
dos de' sua oasa. rsaidenc.ial, Edgar"Kreutzfeldt, re·

quer 1i01IDOS para construir uma ca88 repiJencial, Ar
no E. A, Fi8ch'er, reqoer vistoria e h.bita-se, Aroldo
da Silva, requer licença para con'struir uma cerca de
tela, Orlando Pamplon!l, requer vislori� e habite-sp,
Franoisoo Koclinski, requer vistoria Il habite BA, EIi
zllbe.th' Kirsch, requer lict'nça para construir Ulll pu·
chado lias fundos de aua O.�88 residencial, Ang�lo
Pereira, requer vistoria e habite .se Antônio de Hor
ba, requer lio.nç� para construir uma casa residen
cial, Mabilio Buzz', 'requer licença p.ra oonstruir um
puchado nos fundOS de sua fesidencia, Ivo Schmilt,
,requer visto'ria e habite se, Geraldo Marqualdt, r.,
quer vistoria e habit!' se, Seb�stião SilVA, req .er vis
toria e habite se, Ilineu Augusto Radunz. rt'qller vis"
toria e habite-se, João Duoker, requer lic8n'ça para
pintár sua 'caBa residencial, Alfredo! Mohr, rf'qÍJer li
cenoa para construir uma casll re�idenCl.l, B<rnal"�o
Gorgas., requar vistoria d hlbite-s�, AcpllDo Müllllr,
requer .ietória e habite-sp, Alfrl'do GÜlt, requer "ia
toria e habite-se, Antônio Flores, req'uer vistoria 'e
habite-sp, Paulo Leoni, requer vistoria e hsbite-se,
Al,ino Sadzinlki, requer vistoria e habite-s&, Alfre·
do Mohr. requer vistoria e habite se, João Mathiás
Verbinenn, requer lioenoA para construir uma cata
gern de madeira, Funerliria Hass, requer licença pa
ra instalaoão de um painbl de propaganda, Funera
ria Hass, requer licençll para colocqção de um pai
nel de propagalida na casa residencial do Sr. Hilá
rio Krut'ger, Romilda P. OBschsler, reql1er vistoria

.

e habite' se, Ouo Manske, requer vistoria e habite-se,
Beira Rio Clube de Campo, requer licpnç8 para 'a

ampliação do bar em al.enaria ai tO a Rua 55, Met,
Erwino MenegoUi Ltda, reqtler O resgate de Cr$
36.00, pro,veniente de pagam8nto a maior na guh de
recolhimento de imposto sobre 8BI viQol de qualquer
natureza.

CERTIF!QU E -SE
I'"elix A. Julião, requer por certidão si o requeren

te acha-se inscriro nesta Prefeilura e sobre qual tolão
pagou os impostos, José Lino Krause, requer por cer
tidão III o requerente acha-se cadastrado nesta Prefei
tura e sobre qual talão pagou os impostos, Viação
Conarinho Ltda., requer por certidãb si ° requerente é
ou não devedora em relllção a impostos, Flávio O. Ru
bini, requer uma c�rtidão de construção, Relnoldo
Zielsdorff, requer por certfdão sf o requerente acha�se
cadastré)do nessa Prefeitura e sobre qual talão plIgau
seus impostos, Affonso franzener, requer úma' cerlidão
negativa. Paulo Jagelski, requer uma certidão ne(l'ativll,
Humberto e Evanira N. R. Pradi, requerem umll certi
dão negoilvl, Anlônio de Jesus, requer uma cerlldãö

!laraguã do -Sul
Estado de Santa Oatapin.

Deoreto n, o 276, de 08 de agosto de 1973
Estima a receite e fixa a despesa do SerViÇoAutonomo Municipal ue Água e Esgoto SA.MAE da cidade de Jaraguá do Sul, Estado deSanta Catarioa,' pare o exercício -de 1974.

O Prefeito 'Mumcrpal de Ieregué do Sul, no UIOde suas atribuições e de conformidade com o ArtiR'o107, da LEI n.O 4320, de 17 de Março de ,1964;
I DECRETA:

A.rtigo 1°: .Fic� aprovado' o Orçamento da Re.
ceita e Despese do Serviço Autonomo Municipal deÁgua e Esgoro, SAMAE, da Cidade de JarllgUIÍ do SulEstado de Senta Catarina, pare o exercfcio de 1974'
discrtmtnedo pelos enexos inlegrantes deste que UII:
ma li Receita em Cr$ 899958,00 (oitocentos e nOveu
e nove mil, novecenroe e cmqüenta e oito cruzeiros,)

. Artigo 2°: A Receita -será _realizada mediante
+errecedeçäo das Tarifas e Texes e outras fontes deRenda, ne forma da Lei n

" 190 e Decreto n.« 221/11
e das espec- tlceçõea constantes do Quadro Discriminati.
vo de Recello, de acordo com o seguinte desdobra,

R s.c E I T A
Receilas Correales

Receita Industrial
Reçeitos D,yersilS
Receitas de' Capital

Alienação de Bens Móveis e

Im6vels. 2340'0,00 .

Transferências de Capiral 60000,00
Outras Rece tas de Capital t48,800.00

TOT'AL GE RA L

585.000.00
, 82768,00. 667,158,00

232200,00
899,95800

Illunlctpel de.
de construção, José Dlemont, requer uma certldão de
conerrução Lindo Vagner, requer uma certidão negati
va, Jilrllguá Filbril S/A, requer uma certidão negiltivlI,
Ivo Oeschler, requer por certidão eí o requerente é ou
não devedere a Fazenda Municipal, Erson e Mary Adé
lill Z Corrêa, requerem por certidão 51 os requerentes
são ou não devedores ·d Fazenda municipal, Recapa
dora Coneza LIda, requer por certidão st a requerente
é ou não devedora a Fazenda Mumctpel, Prilz Eichen·
berger, requer por certidão de que se acha ínscrlto co
mo sapateiro Autônomo, Ferdinando Pisque, requer
ume certidão negeuve, Vrlmer ôpézte, requer por cer
tidão de que exerce li profissão de carplnteíro Aurôno
mo, Anna P. Pedrt, requer por certidão si II requereu
ou- o seu finado espôso D. Pedri acham se inscrito cl
impostos sobre rnduerne e Profições ou Alvará de Lt
'cença: Willdemar Rau, requer por certidão a baixa de
seu estebeleclmento, Ernesto Theilacker, requer uma
certtdäo negeuve Osmar José Vetetu, requer uma cer
tidão neganve de que o mesmo não é funcionário PÚ
blico Mumcrpel. Lonstrulora Seria Ltda, requer por
certidão sí o 'requerente é ou não devedora a Fazenda
Municipal, Qrlando e Ester Andreena, requerem pur
cerlidão negàliva, Anhur Giovenella, requer por ceru- .

dão sI o requerente é ou não devedor em relaçäo a

Impostos, Maria Iensen Breuel, requer uma. cerr.,ii·tio
da baixa, j)aulina Todt, requer uiTIa certidão 'dê: cons·
trução, Ludovico Kasprowicz, requer uma certIdão de
consrrução, Ad,lson Mendes, reqUi�r por certidão 51 o

requerente se acha cadastrado nessa Prefeirura. LuiZ
Anlônio e Dolores Tanko,' requerem uma cenidão ne

galiva. Ferdinando e Ranildes G. Disk .. requerem por
cert,dão sf os requerentes são (lU não devedores a Fa.
zenda MuniciplIl.

.

"

CONCEDA-SE
E'mo BUllendor!, requer Pcençll para eSlabelecer·

sê com o ramo de pedreiro .dulônomo, Albert\) Scheuer,
requer licença pora estabelecer-se com o ramO de lo
jas de Peças, bem como solicila o respeC:llvo .A·lvarl5,
Onélia Maria Verbinenn, requer "cença para estitbele
cer se cd'm o ramo de marmoraria e Fábrica de Arte
�alos de c'mento, Em'lia. Kle'n Kastelle., requer l,cen
ça parI! estabelecer se com hospeda'gem e pensão; AI
cides AOIôn,o Rosä, requer "cença para funcionomen-
1.0 de um trallJer Lanchonete, Reinaldo Zielsdorff, re·

quer l,cellÇ'a
<

paro êlitabelecér-se' (:omo Reprd"ntanre
Comercial. AUlônomo. João Budal da Silva, requer li
cença para ellrabelecer se com as arividades de Agen
te' aUlônomo da Besc S/A Corretord de Segur'os: Ivo
Oeschsler, r.eq'u'er licença para estôbelecer se como Mo
torista autônomo, Com. e Repres. Elelromáqw.ßas LId<! ..
requer licença l'ara éstabelecer se com Comércio e Re
presentllções ·de i!qwpameFllos para escrllório e Eletro
domésticos em geràl, Frilz Eicheberger, Tendo se es
tllbelecico com o ramo de concertos de calçados re

que'r Alvará de Licença, AlZira Z'pf, requer licençi!
para estabelecer se com o ramo de confecções de
roupos para senhoras bem como solicita o Alvará"de
Licença, Herld Emmd Karslen, requer licença para es
tabelecer-se com neg6c'os de roupas feilCIS, teCidos, er
marinhos, b joulerias com venda ambulanle, lolanda
Koch Zocotelli, requer licença para e�tabelecer se com
o ramo de compra oe vendd de veiculas novcrs e usa·

dos, elllaCIonamento e despacho de documentos., Egidio
Lucktenbe.g, requer I'cença pdra eSlabeiecer-se com o
rdmo de Bar e, Restaurante, Oliv:a Schiochet, requer
!i(.ença para esrab�lecer se com o ramo de bate-esta
cas, Eletro Produlos Wersta Ltda, reque.· licença para
estab�lecer-se com o ramo de Indúslrla de Transfor
madores e Pródulos Elétricos, Adilson' Mendes, requer
licença para eSlöbelecer se como rpp,(>sentante comer
cial autônomo, José Allini Neto. requer hceoça paro
estabelecer se com o ramo de Alföialtlrill, comércio de
Fazendas, Armllri'nhos e confecções, N'colau Arnildo
Kuhn. requer hcençd pard eSlabel(>cer se com Atelier
Fotográfico.

DEFERIDO
Anira Tra.pp, requer licença para constrllir um

mausoléo na sepultura de Alfredo Klóbunde, Onél a
Maria Verbinenn, requer licença pllra conslrução de 4
mausoléos, RoberiO Schwanz requer l'cença p/ cons
Iruir um ffi'aus,?léo .no· cpmi:éno lvIunic'pal, Ledia
Fenski, requer "cença pará constrnir um maul"oléo na

sepullura de sua fdha Izabel
-

AVERBA·SE A BAIXA
Irmãos Gregolewilzch LIda, requer baixa do AI

vllrá de Licença e Localização de suas atividades in
duslrials, Bernardo João Moeller, tendo encerrado suas
atividades com o ramo de representante comercial au
tônomo, requer a respetiva baixe, Mar·ia Jansen Breuel,
tendo encerrado a alividade de ceramisill. requer a res
pecliva baixa, Waldemàr Rau, tendo encerrado suas
atividades da firma individual, requer a respectiva bai.
xa, José Anlônio Schmidt, requer baixa. do seu Alva-_
rá como representante aUlônomo, José Altini Neto, re
quer baixc1 de suas atividades como Alfaiate aUlônomo.
Ao Diretor do DF" Fornecer Declaração Báseado

nos Documentos Apresentados
Arno Wendorff, Andrus SteindeI, Osni Carl. Nil

ton de Azevedo. Raudl Zimalh requerem por certidão
de' que os mesmos eS1ão exercendo suas Illividades
rurais neste Municlpio

JaraguIÍ do Sul, 13 de agôsto de f973.

Artigo 3.°: A Despesa será realizada na forma
das espec.flcações constantes do Quadro Discriminali·
·vo di! Despesa, de acôrdo com o seguinle desdobra
menlo:

.

, DESPESA
Seniço de agUa' i bnlo
Despesas Correales

Despeslls de Custeio
Transferencias Correnles

Despesas .de Capital "

Inve"timentos
Trllôsfetêncios

471060,00
.97.980,90

276918,00
de CapitClI 1)4000,00
'TOTAL.GERAL

330.918.00

89995800
Artigo 4,0: fica o Serviço Autonomo Municip&1

de Água 'e ·Esgoro, SAMAE na pessoa de seu Direlor
Geral, bUlor'zado ii movimentar as dotações atribuidas
às diversas unidlldes ·orçamentárlas, conforme precei·
tua o Arligo 66 da Lei n.o 4.320 de 17 de mllrço de
1964.' -

.

Artigo 5°: 'Esle Decreto entrará em vigor a par
tir de l.°.de Janeiro de 1974, revogando se as dispo
sições em conlr\írill.

JaragulÍ do Sul (SC), 08 de agosto de 1973

Eugenio Strebe, Prefeilo Municiri�1
O f)r��ente decreto foi 'regist�lIdo e publiclldo

pe�lil' Direrorla de' Expediente, Educação e Assistencia
Social, CIS 08 dias do mes de agoslo de 1973.

"','öldemiro Barrel, Diretor

Anuncie neste sémanário;.!seu
anúncio causará boa impressão

Os Remorsos do· Aeronauta
Ena Teodoro Wanke

São ,Paulo, trinta e dois. O duro vento
de um bnmbardeio aéreo se lev8nta
Santus Dumont, enfermo, 80fre. Um lento
suspiro dói, trancando lhe a g8rganta ..

É um velho. Derrotado e sem alento,
relembra as glórias idas - e lIe espanta
da SUIl ingenuidade !lOtão , .. ;Ai, tanta
tristtiza agora, tanto Ilofrimento ....

No oca80 triste de condor pousado
no' alJlargo filJl do sonhador ousado,
Sant08 Dumont se põe' a 80luçar •

Poi8 vendo 08 aS8as8inos 80bre 88 casaEl,
não pode, nEio consegue suportar

'

a deoepção de �er lhe dado a8 a88el

(Homenagem a Santos DumoOI
1873· 1932)
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Pelo presente, ,ficam convidados 05 senhores

(�ção ,de Usucapião) ,
aciOnistlls, a comparecerem à Assembléia GerIlI Bx-

O Doutor Alcides doa Santos Aguiar, Juiz de Direito ,da Co- trllordinarill. à n'lIlizar se no dia 26 de agosto do cor,

lIIarca de JaraguA do Sul, Bstado de Santa Catarina, na forma rente IIno, às ,nove horas, nll séde social em RIO
d, lei,etc.' do Cêrro km 14. neSle municlpio de Jaraguá do Sul,

FAZ SABER a.oa que o presente edit�l de citação com af'im de deliberllrem sobre a 'seguinte ordem do, dia:
o prazo oe trlDta (30) dias virem ou dele conhecimento tive· ,

rem e interessar pOBla, que por parte de ANELDA KROBOT, L° - Aumentq d'o Capllal SÓcial de Cr$

braauelra, solteira, do lar, residente e domlcUlada em'Rlbeirão 675000,00 para Cr$ 1080,000,00 com,o aprovei!amen
Grande do Norte, neste munlciplo e Comarca, Itraves seu bas· lO dos segulOtes recursos: a) Fundo d\? Correção Mo
tanleprocurador, advogado dr. Relnoldo Murara,lol requerida tária Cr$ ,19677836" b) Reserva pi Manutenção dO�'

������_

Illna AçAo DE USUCAPIAO. para adqulrir� dom1nío doslmó, ,
- �-��---�

Vela a seguIr descritos: _ a) Um terreno oom a Äfe& de 6M50 Capilal de Giro ,Cr$ 46.719,43; c) Reserva Especial
1112, lazendo Irente a Leste com a Estrada RlbeirAo Grande do Cr$ 162 602 21' 'JI)) 1L

o

d S"Norte, com 100 metros; lundos 110 Oeate com �OO metros, em ciais';2.• � ÀIr�ração do afligo 2. °dos ESlalulos .so-

J _r�\ Dll n 71, 'P
,

tflt,1lll71 dJl
terraB de Frederico peggau; de' um lado, ao Norte, com 667 lU1 IL I\.f \1/ LCL
llietros em terras de OliVio Dana e de outro lado, ao 8ul, em
'Ires linhas sendo uma de 14:! metroa em terras de Evaldo Sil- 3.· - Assunlos de inlerêsse social.

velra e duas linha. em terras de Ervlno Porath, com 100 m'e- Jaraiuá do �ul, 18 de julho ,de 1973 f · ADVOGADO nos fOros de

tros e 500 metrol' - b) 'Um terreno com a Area de 60.000 m2, Bdellraut Quer Gumz D'relo a Presidenle S" P 1 G
r.zendo Irente ao' Oeste com 200 metros na Estrada Rlbelrllo

.
LIli, I r, ' i 00 au 0'- uaoabara -,Estado do Rio de

Grande do Norte, lundos a Leste, ,com too met�os em terra.
'

, .' , ',CPF n,O 06,6570959 _, Janeiro - Brasília.
do DOmlnio Dona Francisca LtdL, ao Norte com 300 metros em

'�
- ) , Processamentos perante quaisquer Mi.

terras de ErvinoPorath e ao Sul comigual mettagem em ter- ��:;:,; �
nistérios, Autarquias e R�parti"ões Públicas

ras de Bmilio Erdtmann. - Feita a justificaçllo prévia, fol a
"

'J
Y

lIIesma homologada, por sentença deste Juizo, e determinada 'D�. Reinoldo Mupa..a
' em ger�a:

'

Cltsçao dos controtantes certol e Interess.dos Inoertos. E, para

J } ,
E B C r i t ó li o C e D t r a 11

qUe chegue ao conhecimento de to<1os, Interessados e ninguém II II'alegue Ignorância, manda o MM. Juiz de Direito expedir o pre- ADVOGA,DO
,

Avenida FrankliD Roosevelt, 23 _ Grupo 303
,nte edital que seré afixado no lugar de costume, as portas" --

i
I' (F,one: 52-1894).0 Forum � publicado na lorma da leI. Dado e passado nesta

CIdade de J'arag'lA do Sul, aOB onze dias do mês de julho do Esoritório ao lado da Prefei,tura Z C - 39

�_II)ß novecentos e setenta e trê•. Eu, (.)'Amadeu Mahfud, Ri d J
.

-nvio o sUba(�r!:;f::: ::: ::::: !ruf::, Juiz de Dir�ito L�� :�RA,..G.UÁ:::_UL_�_j, L��A .._�

Informativo ACARESC

A\�1l1l�atcãto �O Arr�l
g

o agricullor deverä dedicar muito cuidado à

f rlilidade da área destínede 110 plenno do arroz. A

f:rlilidade di lernl é um fator Importenusslmo na

obtenção de uma produção realmente compensadore.

A primeira providencia é .rettrsr ii 'analise de lerra

correlamenle e levá Iii ao stndtcaro que se encerre
.

gara de remeter A Plorillnó"olia. Após enrão receber

o resulti!do de análise de rerra e consultado, um réc

nico da ACAIlESC, o amigo agricultor lerá enrêo

condições de fazer uma adubação correia e produli-
Vd.

As plentes do arroz para um bom desenvolvt
menlo neceselrem absorver grandes quenudedea de

Nilrogenio, Fósforo e POlácio, esses e I e m e n los

deverão existir ne lerr,a em quanlidade .suftctenree' e

Im proporçõe;s equthbredes.
A falIa' ou excesso de um deles poderá ceuser

, dlsl�rbio!l e comprometer eertamenre ii boe produção
da lavoura. '

'

As vIIriedades produtlves, necesaüem melor

quanlidade' de elementos uutrtrtvos do que' as menos

produtivas. A Issimilação dos nutrientes é muilo

variável com as fél'Ses de desenvolvimento d II s

plaotas. Bx: ás planllll! '!ie Irroz absorvem materes

qUGfllidades de Nurogenlo é no lnícto da' fase de

perfilhamenlo e dureure o Iíoresctmemo, então . torne

St 'necessário II adubeção em cobertura com Nuroge
nio quando o .arroz esnver com 3 II 4 folhas e após.
quandO o arroz esuver DO ponto de algodão. ,

O POlácio, é maia absorvido pelas p I a n I ii S

duranIe a época de floração. Durante o' penedo da

forma'çíiQ dos grãos é que sc verifica a m a i o r

absorção de fósforo Das planlas do arroz,

Parll urne produção de 30 aecos de arroz por

morgo, são renredos de rerre I! seguinte quenudsde
de numenres: Nurogêmo 30 kg , Fósforo 125 kg e

Poslácio 27 kg ,

Pdr;, manter II Iertllldede lnlcíel ou' elevá Ia 'a

um indice desejável, ou emde pare repor os elementos

DUlriflvos relirados do 5010 pelas produções da lavou

ra, conta o IIgricullor com um recurso etrclenre: li prá
Ifca da adubaçâo qutmtca-

ESfa prática devICrá' slÍlisfllzer uma 5érie de con'

dlções para proporcionar resullado!l comp�nsadores.
Não basIlI' empre(lar apenas um adubo Simples, porta
I.dor ,de um só elemento nulrilivo' para obler úm alto
Dfvel de produção.

Eni muitos casos tem-se comprcvado que II apli
cação de um adubo simples lem apresenlado, resulla·
dos de efeito negativo, diminuindO âpróduçãÖ:---

'
,

,se a adubação não for equilibra�a ,ou balancea
da poderá ocorrer dos efeitos negalivos na lavour�"
que säo explicados pela queJ)ra do equillbrio nalural
exislente no 8010 IIOles de ser· praticada II adubação.
A análise de terra indica a quant,idacle do IIdubo que
deverão ser :apliclldos na Illvoura., '

Porlanlo am!go IIgricullor, não use 'o IIdubo &eID

fazer a análise de lerra, 08 resullados poderao ser de

aeslrosos, e o seu prejuízo será grande. Para maiores

esclarecimenlos, consulle o lécnico da AC�RESC, ,que
eSlá a SUII disposição 'Iodas as segundlls- feiras para

maiores esclarecimeDlos. Bm caso de algulTa dúvida
venha alé' 110 nosso ellcritório, teremos 'imenso, prazer
em I�es alender ,

,

Cláudio A. Teixeira, BXlenslonislll da ACARESC

Povo d8senvolvido é Povo Limpo
Ajude a limpesa da cidade

utilizando os 'coletores de lixo

EDITAC

Proibição
o Doutor Aloldes ,dos Santos Agular, Juiz de Direito da Fica expressamente proibida a entrada de pell.

Comarca de Jaragu& do Sul, Bstado de Santa Catarina, na toe- 808S estranhas em minhas terras citas na Iocalída-
ma'dà lei, etc ... ' de d Si J ã It

.

h t
.

f' d
FAZ SABER a todos quantos este edital, com o prazo!., ,

e o o 0- apeeuzm o
.. '

nea e mumo pio e

de 10 dias virem ou dele conhecimento tiverem e Interessar, Jaraguá do Sul-SC, para abrir a8 valas das arro

possa, qu� no dia 30 de agosto 'p. v., às 10 horas, em Irente ß zeras e causar outros danos, não me reaponeabíll
porta principal do Ed1IJclo do Forum, serA procedido o leillo zsndo pelo que possa acontecer a08 infratores.
do bem móvel penhorado a ALCIDES JoAo DE SOUZA, na JB _ J á d S I 07 d' t 'd 1973
açAo executiva que lhe move Manuel Fernandes de Lima; e aragu o. ur, e agos o, e .

abaixodescrito:'
OSVALDO .JORDAN

a) UM CONGELADOR marca PROSDOCIMO, cor branca,
modelo 651, N.· MF-434, de 1/4 HP, 110 e 120 vout, capacidade
para' 240 litros, avaliado em Cr' 850,00 (oitocentos e etncoenta ,

oruzeiros). ,'"

A venda em lelilo lierá feita a quem meíhcr oferta fizer.
Em virtude do que, com fundamento no art, 15, e SeU8, parA
gralos, da Lei n. 5.474, de 18·07-1968, que dispõe sôbre 'as dl1

pllcatas, 101 expedido o preaente edital que serA afixado no

local de ecstume e publicado na lorma da Lei. Dado e passa·
do nesta cidade ue .laragué do Sul, aos vinte seis dias do
mês de julho do ano de mil novecentos e setenta e tres, -

Eu, (a) Amadeu Mahfud. escn,vllo, o subscrevi,
(a) ,Aloldes dos Santos Aguiar, Juiz de Dlrelto

"

FACIT
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas.'
máquinas de contabilidade e duplica
dores a álcool (manual, elétrico e

automático).

Planos especiais de, financiamentos

Revendedor para a" região

Soci8da�e Gráfica Avenida Lt�I.
Consulte-nos, pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

ASSEe· Advocacia 8 Conta�ilidadl,

Edital" de Leilão

Os interessados deve.rão apresen·
tar·se no Posto Marechal em Jaraguá
do Sul.

Max Roberto Bornholdt Advogado
Ildo Domingos Vargas ContJabilidade

,
. Av. Mal. Deodoro, 98 - jaraguá do Sul - SC

o

SET,EL S.A.
Necessita para Admissão Imediata

\ DE

Armadores pl concreto
Pedreiros

Carpinttliros
Serventes

Otimo salário

, Gumz Irmãos S.A.
Indústria, C�mércio elAgricultura

CGC/MF n.· 84430,636/001
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
I

SlIntii Calarina

A[�)vOGADO

Av. Mal, Deodoro,319 CPF 102901689

Ao Illdo da Dlscolândia

Jaraguá ,do Sul

O'R� fRIE�Dlt SCHACH'Y
ADVOGADO. AUDITOR

,Civil, Comercial, Criminal, Adminl8.
trativo' e trabsJho:
'Com diverso8 cursD8 de especisllza·

çl!.o em CURITIBA e fsla o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blum�nau, e

cidades circuDvizinha8. ,

Escritóriol �venida Mal:. Deodoro, 406'
(80 lado da Farmácia Avenida)
Rellidê'ncia: Avenida Mal. Deodoro; 903

- L· andar - apto 203
':i JARAGUA DO SUL - Santa Catarina
,.

�
I II

j.lDesportista Jara'guaense"
compareça aos estqdiàs

Dr. Francisco Antollio Piccione
M::2nTc,o - C.la.:M:. 1"Z

(C.P.F.) N.O 004304879

Cirurgia e Clhuc8 de Aduh08 e OriaDQas
'Partos - DoenQas de ,Senhoras

HOSPITAL JE�ÚS .pE NAZAR� - ClORUPÃ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 4111

c. oa't:rPA - SA'NTA CArABINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Alvim Selde1

D'ia 25-08 - l.c. Baile, do CHOPP do
C. A. Baependí • Abrilhantado por "ERINHO ('>SUA ORQUESTRA"

• J� •

(

ANO LV

Dr. PedroEgberfo
Anfelo "López

Jaraguá do'Sul conta
com maís um mé�ico eí
rúrglco em SUII u r b e.

Trata, se do dr. Pedro
Egberto Antelo López,
o.tural da Bolívia" que
"Ie estabelece em nossa

:

'cidadé, com eeneultõrlo
á Rua João PicoUi, 247,
O novel médico é for
mado pela faculdade de
Medicina de Santa Ma
'ria, Estado do Rio, Gran

de do Sul, com diversos'
cursos de eapeeiellzação.
Ao 'apresentar 'mos as
boas vindas ao dr. Pe
dro Egberto Antelo Ló
pez, formulamos vo tos
para que se realiza pIe
nsmente na lua profis
são, pois que, campo de
atividade encontrará em

nossa cidade que se de
senvolve celeremente,

Noticias de Guaramirim

MDB Registrou
Diretório

Rotary em, Ação"
Visila do Galernador
o Rotary Club de Iera

guci do Sul deverá receber
no próximo díe 25 do
corrente a visita 'oficial do
Goveraeder do Distrilo
465 de Rótary Internetto
nal,' na peaSOll do sr, Jo
sé Santi, pertencente ao

Rotary Club de Ioeçeba e

que se fará acompanhar
de sua esposa; sra. Silvia
Santi,
Na oportunidade desen

volverá atividades relenvee
II edmtnlerreçêo do Dis�
trilo 465 e cumpri rá ,II ae

guinte programeção oflcíel:
t 7 h ,Reúnião com -Os
membros do' Conselho
Dire!or; 18 h. Assembléjll

do Clube 'e 20 h., jantar
festiVo O período do Go
vernador Iosé ôenn deve
rá ..er doa msls proveítc
sos, pois, tem como lema
do ano rorérto Ação'
Comunicação Divulga
ção.

'

OIi do adIaiJdl
.

Na reuntêo de 14 do cor

reme o R. C .. de Jllrllguá.
pela pessegem da dere

que ínetltulu os cursos lu
.rtdtcos nó Brasil: convi ..
dou o advogado e depu
rado esteduel Luiz Henrl
que dll S;lveirll. pare uma
palestre IIlusiva. que se

deu sob es epleusos dos
presentes.

De a c o r d o com o

�Acordlo D.o 6 OU. de - 9
'de julho de 1973, o Tri
'bunal Regional Eleitoral'
;de Santa Gatarina, de
terminou o registro do
Diretório e respectiva
Comi8são 'Bxecutiva do
MoviIDento Democrático
Brasileiro, de 'Guarami
rim, ficaodo a Comissão

aasím constttuida: Presi
deote Mário Marcos
Ai rosu; ViCE'-Presidente

Valeriano Devigille!
Secretário .Osetlco
Ba-tel: Te e o'u e e t r-o - Pera .o destlnto casal
Olenio Vilella Veiga; DIl-' ,Rolf (.(Jr8ula S t e i 1 e n)
ltlgalln à Convenção Rt< Brandenburg a cegonh»
giolll - Alvim Kau e trouxe no último dia 23
suplente de Delegado de julho de 1973. uma
Siro Jurllndir Maiochi " encantadora menina que

.F'ecíro Nolasco:

Kelly Cristiane Brandenburg
0" orgulhosos papais vão
rl'gistfar com Cl nome de

Kdly Crístlaue, Aus dis
tint,,!! papais e avös os

nUSS08 cumprimentos e

uma beijoca na Kelly

o

As Margens,'do Ilapocú
NÃO tenho a menor dúvida que. reestruturação do atual "Céntro de Turi.mo e Informações" - Secretaria

de Turismo e Comunicações - aeri um somatório de experiencla ae turismo no município de Jaraguá do Sul, visando ii
produzir cooperação dIreta e eficaz ao desenvolvimento também da Indústria local e circunvizinha. Circunvizinha, pois He'
admitem consórcios Intermunicipais ante a proximidade e facilidade de comunicação entre êles: Jaraguá do Sul, Schroeder,
Guaramirlm e Corupá. Acontece ainda que, embora neceasãríoa, índíspensâveís mesmo, certos servtços, equípamentos e

profIssionais dario maior rendimento se utilizados plenamente; sem capacidade ociosa. Como o ,Município não os' pode
"utlllzar'o tempo todo, por não ter volume de atividade para tanto, ou não poder explorar economicamente certos serviços

" de 'utilidade pl!.bllca, deixaria de possuí-los e, portanto, não prestaria maiores beneficios à população de' apedelçoar a sua

admlnl.tração. Por outro lado. o Governo Strebe val aglr de comum acordo com a iniCiativa privada nesse camp.> vasto

Icomo o ,turístico, pols II governo sozinho pouco pode fazer. O retardamento da entrega das edificações da Avenida Getúl10
Vargas, onde será instalada a Iutura Secretarla de TurIsmo, vem. a bem dizer, ao encontro dessa reestruturação que já se

encontra à mesa-de-trabalho do Prefeito Municipal, sob fiscalização direta do Vice, sr. João Lúcio da Costa.

Exemplo estimulante para nós é o magnifico resultado'
alcançado ein Blumenau com o III.O Encontro internacional

,

de Cantores promovido pelo 25 de Julko e pela Prefeitura
Municipal: O Município de Jaraguá do Sul registra, só êle,
mals de 75 cÔrol rel1glosos que, por sua vez, nos deram
'explêndidal horas de arte coral quando da última Festa da

======,\

Igreja Evangélica Lutherana: Permito-me chamar a atenção
dos atuals responsáveIs p,ela, Associação Cúítural-Artístlca,
em relsurglmento, para só' esse fator que ,darã, de Imediato,
infra-estrutura extraordiriária para a vida artlàtica de todo
o município. .'

,
.

\

O problema do menor é consequência da civilização falsificada que vivemos em todo o 'mundo. A' atual politi
ca' federal através da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor é, por exemplo, a de tirar o menos possivel a criança
de sua casa, o lar. ela tem um atendimento' global � P: muito melhor para ela Os próprios pedagogos e psicólollOS o reco

mendam. Uma opinião, no entanto, é vál1da por demais flagrante 'aos olhos de qualquer' Uln a botár uma cHança numa

:' Crecne ou coisa que o ,valha: a .olução mesmo se�a aumentar o salãrlo dOI re.pon.ávels 'pelas famll1as, •. " ,

.rustifico ·também em públ1co; por esta minha ,coluna,
'minha averlio de não participar de qualquer Cc;>ml.são de

Julgamento, de Concursol etc., e qu..,jandos. Múlto simples:
a formação, em surdina, de poderosas e sólidas "igrejinh'as"
de "profieslonals" na arte literária, poética. artística em ge
ral, a se julgarem donos de tudo, da burrologia, ipclusive.
di! Infra-mediocridade do que .e ve premiado (apteclpada-

mente premiado). Onde quer que ,se constituam "Comlssões
'de Julgamento", notadamente em J'lorlanópolis, "as igrejl
rihas" funcionam descaradamente (la barbas do próprio Go
verno, com coquetel, confeUs, serpentina., e tudo o mais em

carnavalescas "promoções". Não topo, por decencfa, com tais
"promoç.ões culturais".. '

/

Depois do "escâpdalo" do Abdalla (640 mllhõesl) o M1n1s�ro Delfim Neto, da J'azend,!, determinou a prisão ad
ministrativa, por noventa dias e o lequestro dos bens de sete proprletérlos de indústrias de Sio Paulo e do Paraná, rel
ponsével. por sonegação de Impo.tos e -apropriação Indébita de Impostos recebidos e nAo recolhidos à Fazenda Nacional,
'valor superior'a 3 mllhõe. (I) ,e 61i 'mil cruzeiros fora multas e correção monetária. (Esplrlto de porco afirma: essa malan·

dragem é produte do lucro imediato e fácil para "enriquecer" '[I1al. depressa.) ',,'

,"'. Vamos ter programação e.peclal para a Semana da

"Pátria. São Bento do Sul val ter festejo. 'alusivos' ao cente

nário da cidade, c9m' abertura no dia,21 de letembro, des
file cívico.mllltar, participação de O'ptldadel e clubes além

de estudantes. Blumenau terã vez também no próximo 1I!,ei,
dla 23, para os leus 123 an,os de fundação, com pr�moçoes

=====

à altura da fibra e do entusiasmo da gente blumenauenses,
Prefeitura, Industria. comércl", ensino, EÍte.· Se já não fôr da
agenda do Prefeito Strebe, auger1amo., a deslgnaçilo de "um
obie,tvador" ofiç1al para ver o que possamos çoncluir para
nó. me.mos, para 1976, o Centenário, de' Jaraguá do S�l.

,FALECIMENTO
Faleceu no dia 15 do

coerente, na capttaldeSão
Paulo, a sra Gertrudes
Michel, esposa do sr. Le
opoldo Michel, residente
atualmente no bairro" de
Vila Lensí, nesta cidade
A extinta residia' nos

Ültlmosanoe em eomps
nhia de ,!lua filha, 8ra. dra.
NinaMichel Kraschnoehe
cot, tendo aído sepultada
no dia 16, em São Paulo.
"Correio do Povo" apre

senta aos enlutados ai

expressões de J)esar.
'

\ I
"

, Octaclll.o Pedro Ramos, o Deputado, .e vê desalojado de lua simpl1cldade e humildade, predicad". de um ho
"':mem em funções púbicas: se viu obrigado a botar em ação, o seu "relações pública." para mOltrar como dá copta do re-

cado' E dá inesmo. J: com.o .abe de.empenhar-Ie",com dignldade e Uaura, de lU.' obrigações de Deputado! Oxalá Jaraguá
'do Sul tivesse tido um reprelentante de..e qullat�, há muito. alio. atrál' Mal não tlvemos. E agora cabe ao Deputado

'" octacillo Pedro Ramos recuperar "o tempo perdido, pelo. outros .•• , Barra" limpa: reeleição garantldal
"

'It �!���.�l�'!.!!.f�.
de comunicar ao. parentes, amigos e conhecido.,

o falecimento de minha esposa,

" Walli K.· Lewerenz,
ocorrido no dia, 8 ,de' agosto de 1973, quando, 'contava 41
anos de idade. <,

Por 'lllte intermédio desejo ,agradecer ao 'dr. João
Biron e às, enfermeiras do Hospital São José e ao R.V.
Pastor Hans Spring,' pelas palavras confortadoras prof.'
'ridas em casa e perante o túmulo e, bem a:sslm a todos
os que acompanharam o féretro até 'sua última morada
e' OI que' enviaram flores e expressões, de pesar.

Jaraguá do, Sul, Agosto de 1973
.

'0 Espo�o
,

"

.............................

f !O������������eP�e��S_�!�!"
,

gefallen meine' liebe Frau '

Walli K. Lewerenz,
am Steno August 1973 im Alter vom 41 jahren aus dieser
Zelt abzurufen.

'

, An dieser Stelle danke Ich Herrn Dr. João Biron,
die Schwestern vom Hospital Sã" José. die Trostwort�
des Herrn Pastor Hans Spring, die Blumen sandten unt!
alle die die liebe ICntschlafene das letzte Geleit gaben.

Jaraguá do Sul, August 1973
Der trauernde Gatte

�e�:1
ir 'II ADVOGAD!JL_
J EB�ritórío ao lado da' Prefeitura

�•.��JA�R_A�G�U�Á.D�O�S�U_L���
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


