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'GRANDE ,FESTA· POPULAR
Dias 22· e 21. de maio: em ,benefício dà construção da Capela' �São José

Festividades. no Estádio Ioâo Lúcio.
da Sociedade Esportiva João Pessôa, em .Itapocuzínho
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Impresso na: ,

,

SocieJaJe GrDllc. Â .,e!'llcJ� LtJ... ,

)

Orqão de maior penetracão 1'"'10 interior do
-

nordeste, catarinense------�------�----�----------- -------------------__----

Ano �II .JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 15\ de' Maio de 1971, N,O 2633
Fundado em 1876

Emancipado, em 1934

péde PonteBibliotéca
Na S e s·� ii o 'd� 27 de i Jöraguá do Sul e' Schrne ! E' Justiça e Comissão de i firn de Pádua Peixoto Fi 'R'

,

b
'

-

abril de 1971. o represcn- i der. A aprovação da indi- i Educeção e Saúde, sendo i lho e Carlos ßuechle A ece' , .eutente leraguaense na As i cação deu se pelo plenário i eleuo pera o cargo de Vi i Comrssão de Educeçêo e
,', ,

semblére Legtslerlva, depu- : pele bem Iuudementade ex : ce Presidente de. Consrl I S a ú d e é composta dos

D
'

. ,..
lado Octecítio Pedro Ra !POSiçâo de monvos e so i tu.ção e JUSI,ic.:J, da quel é seguirmos deputados: João ,Oac O'esmos, epresentou índrceçêc.] nhö de dezenas oe' anos 1 Presidenre o Depurado Zd- Bértoh, Ocrec.llo p, R'amos, '

"
'

.
.

unântrnente aprovado, so. i das laboriosas populações i ny Gonzag», tezendo paro, Murilo Sam p a i o Genro, i
.

,

- '

,. .

. hcuendo ao Governador i dos dois progresststes mu-jre deste importante Comls Artsüdes Bolen e Feusto i . A Bíbhoiéca "Rui, BaI' j encerregade da blblíoréce,
Colombo Machado Selles.] nícíp+os.

'

. [ sêo os Deputados Evaldo i Lobo ß'rasil : bcsa' recentemente inau ! o seu acê.v-i ficou enriqueestudo' e construção de I Aliás, .o
..

depurado lere ; Ama-tal, Fernando �. Bas-I . Bo_?s vemos §o?ram �m: gurad�. e � f á recebendo !Cido C�lJl óbres em 'duptt
uma ponte de concreto i gueense fOI indicado e con ! 108. Benedito TereZJO de I díreção de Ieregué do ôul.: generoses doações. eu: i cate, exlste!ltes ne )f.ibliolécdsôbre o no lrepccuztnho, i firmado para, 'membro da i Carvalho. Elgydio

'

Lunar. ! inlegrando ,a sua éree na! rnenrendo em quenridede i do Grupo Escolar "Abdon
'ligando os Munlcipíos de i Comissão de Consmutção

í

di, Henrique Córdova, Del- i cornuntdene ceterlnense. i e qualidade" os livros à j BaliSla" e a doação de
idisposiçâo .de seus fre-i1ívrns. pelo-sr, dr. Walde

/ "

; , .
_ i quenredores, e I i � ö, em i miro Mezureehen. cidadão

C O r ,r e io .

mud a h ábit � s iH ino de Jaraguá. do SuW'�::�n�!mi�f�,m�ç�oda i ;��o,a'io de I�,aguá do

o. OÖrrejn Idcabllils�OU,SiiWbSJPJ,hos ,Q9.� jOfrtai;t1 ,'e" ,\." "'" '".,' <.dr ,.",�.' '� . ..1� '_'." .... , .: '.
._- -

1

,

��r�i::írr:lfi�;�e!;��:êoOC�:T��rr�:����,''lj�!�Ú����S!;� 's��btt��::�'���'f:àr�m'��(���f�:�d����:te'(lf . '

.

que o éra na parle 'da i drcedo. Agora a coisa 1 os trabaln?s de selecäo da melhor Ierre, para. o HID.O l S·
..

d
,�

C
.

�
manhã, logo após a che-jmudou. O grosso da cor ide Jaragua do Sul .13 concorrentes enca.mlnha'rdm i ecretana '3,' olllaggada do ·'�P",. na .Esteção i respondêni::�a �q sá.i 'de i seus �tra?â.lhos ao �oncuMo e que �m exemínedo pele iI ,

"

,
. . ...de Jaragua do SuL A' nova : tarde, o que obriga os : CO�I1Issa�. çon:posla �os segutnres: Prof. Paulo Mo 1 Deu-se OH Guanabara e ] Lutlz Alves. onde ,"SClOU

ortenreçäo edorede tem: habitues reorganizar a vi i reur, Irm?, Roslra, Irma Cleoolce, �r ..Mer!o de SOU8.� i posse da nova Ôiretoria i a sua patlicipôção na vldci
provocado marJifeslôções,: da, lendo os jornais e os re Dr. MariO Tâvdr�s. A c1âsslflcaçao .deu comQ, prl- 1 da Confeeerdção Nôcionaq�illdical '

que viram seus hilbilos :tnoticléÍrlos que lôdas as-1 melro colo:::é!do o iOduSlrlal, o econO'fn�sla Dr, Rodolfo i dos Trabalhadores nl'l A .-

mudados. A fradicioflór eSlações de, rádio já divul·l Hufenuessler, cêbendo o segundo lugdr, _ao concor i grlcuhura. da qual faz por-I A 'f' E. T A' E S C estéwa'

cam,nhad,a à Es-tação Fér gàrqm. pràlicameme éI <> renle Pedro Machado d,e �Iflencorl,. de Sao ß�n!o do : te como SecretáriO geral,! represeoiad,j no, alo da
rea, ,para ver o

.

t'rem pôs.., pé- do fogo. sem a chance I "'ui e o,: terceIro lugar a �ra. Z�na'lde Marques �8pe- ; o Cdlanneose ZjCarias?� I posse dd novo direloriô
SiTir e, em segUida, pegar de dlscullr os élssunl'OS Zirn, ex dlrelOM do Gru�o EscoliH AbdoD 6dlls,a. : d,ro SchmilZ, eletlO na Ulll da CONTAG pe,los seus
II correspoAQêoc;a e pdS' em rodas de café. '

A letra vencedora e a segulOle:' i ma Assembléia da entlda direlores Vcldomiro Belli
------�_

..

_"___ Enlr� montes Ie vejo enga':!lada, : de. ni _é G e I s i Cásögranda.
E a margem de corr"Dle 'prale'ad" """ i

" 19ualmenre, rendo em viSJa

Vibra um povo quarendo progresso i O senhor ZtlZélrias Pedro â pOSfiC de um co eSladúa-

Bvolução. tröbtllho e sucesso.

•

i SchmilZ que há, Irês anoö no importante PÔSI.O, vário�
: vem presidindo iii Federõ preSIdentes de Sindicaras.-

.

I ESTRIBILHO _ i.ção dós Trabalhadores 'na de Tlabalhadores Rurais
JàraguéÍ do 6ul és viorante : AgriCuhurô do Es,ado de do Eslõdo, seguiram pél.l"p

.... , Não haverá quem le suplaore, '. i Sanla Catarina, é Irabalha a Guanabara, com d mes-
Teu povo, alegre e varonil

.'::1 dor rural no município de ma flr'lal:da'de.
"

Tem por lema: Avanle Brasil.
_

De verdes .campos em plena flôr
De indú!;.rlas md ,a Ip,do o vapôr'
Btotäm. rioueSéfs bélo e o porvir,
Para o amdnhã podemos sorrir. \! . Recebemos a i li.' n c i o s o i í\lcionê M. Ferreira. A no

1oHeio circular - da E.scol(l i Va direillra é espÔSlJ do
i Básica "Abdon Balisla", i sr. Cicero Ferf'el�a, àigno
': antigo Grupo Escolar "Ab! e eficlcll:'ole g � r e n j e do
: don Balista", comunicando i Bcmco do Brasil S.A. 10-
i haver as::,umiáo iii 'direção! cal e é professôra, !icen"
i do Iradicional e benqu:sto! ciadiJ pela Faculdade de
'1 eSlöbelf:!Cimento de ensmo i Filoso(la da Universidade
; de nossa cidade, a Sra.IF�derál do, Paraná.

OafaaHlo RamO·5�

Cumprimentos ao

U(!orl'eió do PODO"
Pela passagem do nos I Serviço Militar' Cumprimenta'

80 52 o anos ,:je fúodaçâl),1 êsse semanário .ranscurso
recebemo� cumprime·nl\o� i dia 10 corrente seu BOJVer,

.

d.os séguinles, que agra i sár.io fundõção. As lo�é
demos penhorado�: i Bahia· 2 Ten': Adm Del. 'ö"

.

6e, J8'lIou6 do $ u 1- ROIMy, De lIij31- SC: "Pelo trans-
Clu:b d� IdJaguá d_o Suf,,11 curso 52 o aO'iverSl!ria Cor- '

Teu' verde no brasão é esperällça
N b O vermelho, êSle povo que avançdo r li.' r f O Emmerdoerfer, I' reio doi Povo, órggão Que A J' d b' d' h�OdOJPho, Emmendoerfer, I d gOl'f1ca imprens'a c�lari P�r u��� I

ii

a Bqn
eira mMC amos

'ridél15
.

Wolf e do 2.° Ten. i nense, levou 'Ihe meu calo-
e err ue ta�,o d�amos1

JOsé Bàhia, êSle úllimo i raso. abraço que peço es
--�'--�.�.�-�---'_;'�,----'-----------------

. vazado nos segu nres têr- i tend2r seus coldboradóres Pd. \ :
I

mos: "A Dd DelegaCia do'i as. Gil NaSCimento "

í a
I

.
arla iPatentes com

!

R e f r i g e rad a !. i.nô.vo acôrdo
No in t e r i.o r do Rio i C(,)Ovênto hssinado em

G�ande - e verão de 19461 Muo'(!Jue énlJ'e o InslilUIO
fOI e:'lremamente quell!e i Nac!on�! da !.:>ropriedadeOs chenles de delermlOa�ä i InduSlriéil e .0 Depar·tamenlo
padaria reclaõil�Varri: "Seu i de Daten:es dd República·
)uI1t1n? ,�omo, e q,uenle sua i Fede.ral da Alemanha per
p"'darla! F�nalmefJle. o i,ma,r�, denlro de poucos 'fOdOR 08, II,_lQcion�ri'os I cão do pr?prio' prt>�feito,
amigo

_
)u!lano enconlrou i d i a s. ao, empresariado da Prefeitu�a Municipal! que acredIta na exu�teo

ii soluça0 para O J>roblema:: brastleiro, dispor de dados de Paraiba do Sul, no Es cia da reliquia face à

Man��� in,�I(jlõ� ,,�m ven 'arual zadoe sobre as mais tado"ij.o Rio.• estão 'partici- alguns dO,cum�nto8. que
tdador d� 4 p,a� no leto.ll}1@der�as lécnicas em,pre- pando dtl ��caVa,çÕt:l8 �m lhe fOfam envIsdo81pfor-
por cIma de su� bàl�nça: gêlda'S-'p�la, ,ndÚ's!ria alemã uma 8nti�a f�zeo(iia eXIS mando que após o tlnfor-
Hobard Dayron. Cada P�lo acordo. CUJélS nego I

teilte DO Olstrlto de lncon cam'eoto e, o esquartej .. -
V<Z Que o venl"a�()r fun- ciôções foram iniciadas I fideocia, procuranào em- mEmto do Gorpo ào iocon
c1on('JAva, ll.I s�n:,v�1 bd- 'ern oUlubro do dno passa· i contra-r os OSS�lS de uma fidente, a perna teria,sitlo
lanç'a;<�arcâya Ie.; gramas do, a Alemanha

compr?-, p�róa �e �ir8dentes" que mand'ada li seus tios que'
a. ma I mele se a f o r o,e c e r ao ali teria SIdo enterada, �li· moravam, os quais

A clientela, ficou satis- Brasil, duas c ó p i a 8' de

I
"

enteraram sub UQl&. velha

{eiliJ_ •

e o amIgo, JubaDO lodos 08 p�ä;dos de pa-
..

,', .O� trabalhadoree Jo�am Qspela mantendo SHPDCio
============-=====::::;:===========dL!.tambem! lenhes feitos na,quele' pafs. lDlmados por determlDs- com medo de represalias.

,
,_.,

Abdon Balista ten)' nova direção

f.)iretament� da, fábrica os mais lindos
•

'

- , I

tipOS e des�nhos
Madeiras " sêcas, em estufas especiais -

Madeiras Seleéionadas. I·

,PR E.Ç.O S: Desde Cr� 3.00 Ó 10/2, r

��brica�ãlJ Própria.· .

Pronta {ritr,ega'
Rubini indUStrial Ltda.r,
Rua Angelo Rubi�i - Barra do. Rio �Cerro'

.
'CAIX:\ PO�TAL: 136 - FO�E: 2066

JARAÇiUA DO SUL
'

Santá Catarina

Busca-se OSS'O-S
Tiradentes

de
Tae,os 'e parque._

"
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



CORREIO DO POVO - Sábado 16-5.71 PiJ�irili .

2
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"CORRIIO 00 POVO" MUD A S
f.IIDdO{liO: ffrtul' Mulle,.. 1919 .

.

- F,,,'Ile,.. e O'rI.m.nl.'.
I Emprêsa Jornalistica .

'

"Correio do Povo" Ltda. I ,LaranJeiras, Pecegueiros,
·1971.' Kakiseirol!, Macieiras, .Ia-
Diretor .botieabeiras, etc. Roseiral!EugEnio Vitor Schmöckel Dahlias, Oamêliaa, Oont-

ASSINATURA: reras, Palmeiras, ete., etc
Aaual •••• Cr$ 10 00

'Semestre • • • CrI 5;20
Avulso • ó • • Cr$ O 20
Número atrasado Crt 0:22

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Avenida MaL Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

PEOAM OATÃLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- 'OORUPÂ -

MOBRAL
Lpvllntl'tmflnto dO.,Dúmefo d. analfabetos exis·

tentes 110' MUnicípio:
E X.I S TE NT E'S PEDIRAM MATRíCULA
I d a 'd e .alall�ade I d I d • qlaalldade'

12,- 15 52 12 - 15 -. 3R
15 - 20 122 til - 29 109
20 - 25. 98 20 - 25 60
25 - 30 82 25 - 30 49
30 - 36 75 30 - 35 37
35 - 40 91

\

35 - 40 41
40 - 45 107 40 - 45 49
45 -- 50 13�, 4i -- .50 46

150 - 55 76 50 - 55 22
55 -- 60 121 55 -- 60 36

.

60 - 65 82 60 -- 65 15
65 - 70 69 65 r: 70 12
70 - 75 67 ,0 - 75 3
75 -- 80 24 75 - 80

� 80 - 85 8 80 -:- 85

� 85 - 90 2 85 -- 90
======d

90 -- 95 t 90 - 95

Relistro" Civil Sem idade . Sem idade

Áurea Müller Grubba,' f íicial declarada 15 declàrada

do Registro Civil do J Dis, Total de analfabetos existentes:
trila da Comarca de Taraguá Solicitaram matrícula
do Sul, Estado ae· San.a Foram metriculados

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exib ndo os

documentos exigidos pela Ie
afim de se habilitarem pai a

casar-se:

SOCIAIS
Aaiversários:
Faeem: anos hoie
-- o Ir. Eurides Silyeita,

nesta cidade; ,

- a menina Mônica,
filha de Renata e do Ir.

Dietrich Huíenuessler:,
Rasem anos amanhã
-- o sr. G. Rodolfo

Fischer, uesta cidade;
- a era. Vva.. Marta

Gertrudes joench, neata
cidade.

Dia 17·
- o sr. Aleixo Tomelin;
-- o sr. Nery José

Buchmann. nesta cidade;
- O sr. Armando Nagel;
- a menina Carmelita

Pon tioelli,

Dia 18
a sra. Edwirges,

pspôsa do sr. Francisco
Voigl;
- a sra. 'Je.nete Oa'

�,�d.!:J. G.né.i.pei·; emSch.i'o6'
der; ,

� a sra. Oordi B. Bag
gento8l!, nesta. cidade.

Dia 19
-- o sr. Álvaro Toma·

se1li;
- o jovem Renato Ri

beiro, em Ilha da Figueira;
- a srta. I r m g a r d

,Müller, em Corupá;,
'

.' - o sr.· Huy Carlos
�F, uet, nesta cidadE>;

,

-- o jovem Erwino Fo
]di, em Ilapocuzioho;
i - a srta. Helena Al·

iperstaedt, am Itapocuzi
,Jlho;
lDia 20
;, -- o sr. Artur Gesser,
:�m Corupá;
r - o H. Orlando -An
idreaUa;

.

i: - a sra. Edite Amorim,
'em Joinvillf'<; "

;� - a jovem Rosely Ma
;;ria Ge�tser, em Conc6rdia;
:' - a, jovem Iracema
'iRe'is, em GorupA;
i: - a sra. Hilda, ellpÔ�8
'do sr. Oscar G. Gntliptll,
"em SQhroedel:
'/Dia 2l

.

Correio·· do Povo

um Jornal a

Serviço do ·Povo

Edital n. 7 677 de 5/5171
Almiro Antunes Farias

Filho'e
Elisabeth Schwartz

Ele, brasilAiro, solteiro,
viajante, natural de Tuba
rão. neste Estado, dom i
ciliado e residente· nB Rua
Epitacio Pessoa, nesta
cid,ade, filho de Almiro
AntuDAS Farias a Maria
Sales Farias.
Ela, bra�il"ira, solteira,

domé"tic3, na tu r a I de
Londt'Ína. Estado do Pa
J anã, domiciliada· e resi
dente em Francisco de
P8ul�. nAate distrito, filh i
de Martin Simão Schwarez
e Ercilia Schwart'.

7

'1.214
522
467

,-Dr. Fraacísce ADtoaio Píccíeae
�::E.D" Co -' C.R.M. 1'7

(C.P.F.) N.o 004384379

Cirurgia e Olíu.ea de Adulto8 e Criançal .'

Partos -- Doenças de Senhoras

'HOSPITAL JESÚS DE NAZARF! . nORUPÃ
,

. .

,

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

men�u., neste distrito, filha
de H lOO' ia Neghql'boo e

Yolauda Formigari

Editlll [1 7681 de 10/5/71
Antonio Plaoezer e

Oecilia BeI'D8

Eltl, brasileiro. solt ... iro,
lavrarlo,., Datural rtfl Tim
bó, n/ Estado. domiciliario
e rA"lde'nte pm Itapocuzi
nho. neste distrito,filho de
Atilio Pianeze'r e Anna
Pianezer.

Ela, brasileira, solteira.,
domé:>tica, natural de Ja
raguá do SuJ, domiciliada
fl residente I'lm Ilh't da
FiguBIrl'l. neste distrito"
filha de B irtolomeu B�rns
8 Catarina Junkes Bdrns.

Edital n. 7682 de 10/5/71
Luiz CflrlOS PplfJns e

Ter8sioha Gazda
Ele, bruileiro, 8oheiro,

lavrador, natural de\'Ja·
raguâ do Sul, domicUial1o
8 rt!@iden&e em Ilh<l da
Figueira, neste distriLO.
filho de Flo,rÍ11D1) Pelens
e Oatãrint'l Junkss Palens.
Ela. b"asileira, soheira,

doméstica,. na, u r a I de
Guarami im, neste Elilta
do. domiClll'td'i e residente
pm Ilha da Flglli'"ira, neste
distrito, flh>! d� .Jao
G"zda 6 Eliáia Deckl:!r
GoZeia.

GARANTIMOS QUE I

NOSSAS PECAS NÃO
'PREGAM PECAS.

.

'- '

Jaraguã

Edital de Leilão

Edital n. 7.678 de 7/5/71
Mauricio da Borba e

Maria Kotchella .

:B;.le, brasileiro, solteiro,
auxiliar de metalúrgica,
natural de Guaramirim,
Deite Estado. domiciliado
e residente em Ilha da
Figueira, neste distrito,
:fdho de Manoel de Borbati -- a sra. 'Tereza' Buer· e Eduarda de Moura.,

t:ger, nesta cidaMde-; . Ela, brasileira, solteira,
r

_ ,a garota arla Ro· industriária, natural de
:ssli, filha tio sr. João Jaraguá do Sill, domioi
:,Antonio Teixeira. em JO" liada e residente em Ilha
rinvillp; da FigtJeira, neste dilJtdto.
;: - O Br: Hilbert Rowe, filha de Osvaldo Kotchella
:;em Pirabeiraba; e Brllnilillava Winl, ict.
"

'

-_ a Bra. Anil, espõsa Kotchella.
.I!do sr.· JOFé Diu Maes;,
i ...,.. o sr. Osmar ,Borto-
I lini, nesta cidade;
" -- o jo,em Norberto
) Wllçkerhagp, em Barra

.

;, do Rio Cêl'ro.

Edital n. 7.680 de 10/5/71
Geraldo Vog'"l e

Adalgides Neghel'bon
Ele, br8sileir o, soltt>ir o,

operário, n;.,lUl'81 de Ja E para que cbeg·ne ao co

ragoá do Slll� domiciliado I hec mento de tod06 mandei
e residente em I'ha da pa :.ar o presente edi ai que
Figueira, nesle, di"trito, Sera publicado pel, imprt't)-sa
fi llo de Eugenio V,igel e e em ca tór () onde sera

Locia Krueger Vogbl atixa lO ,:urante 15 dias. Se
Ela, brasileira, solteira, . dgu,:m s ub;..r de algum im-

cOliHUlbit a, natur,.! dtl . pt.:dlIli nto acusc"o para o'

Doutor Pedri'nho, neste fIOS legaiS .

Estado, domiciliada (I re AUREA MÜU ER GRUBBA
__________ sidente na Estrada Blu' O ,clal \

Edital n. 7676 de 5/5/71
Jarmir José Reck e

Irma Pinto

Ele, braaileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
raguä do Sul, domiciliado ----
8 residente em Rio Manso, C e r tI· fi· c a d o Ex' t raví ad onesta distrito. filho de
Rudolfo Reck e Alzira
Padri. Eu, Jursndtr Lombardi, brastletro, casado, Oít
Ela, brasileira, solteira, eíaI de Ju-ttça, restdeute e demlelllarío à Estrada

doméetiea, n a t u r a I de Jaraguá Esquerdo', s/n nesta cidade de Jaraguà <10

Arrozeira, nesta Estado. Sul tsC • declaro para 08 devidos fios' que foi ex·
domiciliada e residentf' tröviado o Çertificado de Prj,pl'iec1ade do veículo
e� Rio Manso, naSle ditl· a motor: espécie Motoneta; I

.

ttllto,-'fl-lh'8 Ge''''{Jllu,r-i1n13o''' .
·,1- .�raa:�",.Vp.'Ii1!iHi';,_, � .........�,).,�."" ç,_ .....�, _ .!

Pinto e de LSUlindà-Pioto,' - ano 1961;
-- côr': cioza;
-+' motor 0.° VB1M 6688BR-.
Jarllguá do 8ul, �8 ae�'8 hril r".... ; ;;';' I

Jur&ndir Lombardi

o Doutor Milton Cunha juiz de Direito da
Comarca de Jataguá do Sul, ESlado· de SaD
Ia Calarina, ne forma da Iel, etc ..

Faz Sliber li rodos es que o presente edltel de
leilão, com o prezo de dez dias, virem ou dêle co
nhecimento tiverem e tmeresser pOSSd, que serão er
rematados por quem mais der e maior lance oferecer,
em frente às porras do EdIfíCio do Forum; 10 dia tJ de
.110 llII(oI'D, às 14,00 horas, os bens penhorados a NeF'
Ion Lefimenn, -ne ação execuuve que lhe move Aho
màrio Bauer, abaixo descrtmínedesr
].0) - Um Auromovel, marca "FRAZeR", ano de fa·

brtceção 1949, moror no F62264M85õ222. mo

vido, ,iJ gazolina, 6 ci li I).d'ros. t t 2 HP, cõr ver'
de cínnteme, sedam, pere 5 pessoas, certifi
cado de propriedade n." 217802

2.) - Uma Pistola, eemíeutoménca, marca USAVA·
GE"- AmericlIna, calibre 32. n." 92337, RegiS'.
Iro n." ló25/68, cabo de rnessa

ó.·) • Uma Coleção de hvros-Iü volumes, eurer
"Kerl Mey", encadernados.
Um Motor Elétrico, marca' "WEG", Ó/4 HP.,

.

4 o) - com 1.700 RPM, monoféslco, 110/220, série 14,
L49026, com bomba d'água.

.

Assim serão os refendes bens erremetedos por
quem rnets der e maior lençe oferecer e para 'que
chegue ao conhecimento de Iodos e de quem inferes
ser possa, foi expedido o presente edital, que será
afixado no local de costume e publícedo no jornal.
local "Correto do Povo". Dado e pessedo nesre 'ci
dade de Ieregué do Sul, aos quatorze dias do mês
de abril do ano de mil novecenros e aeren Ia e um.

Eu, (8) ABlad!. Mahdul, escrívão, o subscrevi.
�

(a) Mllron Cunha
"juiz de Direito

Confére com o original; dou fé.
Jdreguá do Sul, 14 de ebríl de 1971

o Escrivão. Amadeu Mahfud

Proibição
Pela presente. vem Agro Iudustrlal Retorcida.

Ltda, pelo seu mretor infra assinado, proibir ter- ,
.

mtnaneemeete li entrada de peesoas estranhas em

lerras da firma acima cilada,' silO em R,beirão
,Orande do Norte,·município de jaraguá do Sul SC,
�flm de caçar, e causar outros. d�nos, não nos res

ponsabthzan,lo peio que POS�ll aCQnleCer aos inh alo
res.

jaraguá do Sul, 27 de abril de 1971
P/Agro Industrial Relorcida Váa

Celesfe Alch oi

Quando v. inst!l.la em seu veículo Volkswagen· uma
peça original VW, pode ter certeza de. uma coisa:

ela nunca vai querer"roubar o espetáculo.
Porque as peças originais VW são
componentes de- um elenco onde todos
'trabalham em harmonia.
Quando uma peça não é legítima, o \"
espetáculo é sempre interrompido. Porque ,
ela. pede muitas atenções, cuidados
especiais, além de lhe dar uma tremenda
falta de cqnfiança na hora de uma viagem.
E te!" mais. A peça original VW é

.

sempre instalada com ferramentas
especiais para ela, pelas mãos de
homens especialmente treinados para
lidar com elas.
Mais ainda. Só em nossas oficinas v.

pode ter a certeza de que a peça original
VW é original mesmo.
Garantida por 6 meses ou 10.000 km.
Por isso, não se esqueça.
Quando v. prega uma peça no seu VW,
v. está pregando uma peça em v. mesmo.
Chato, né?

.'

I
I

�,

;
.

!,

,

/

Ve'culosI '

Ltd 3.
,;_;'f'� fiveniàa marechal Deoõoro, 372' (fundos)
Jaraguá do Sul· -:- Santa Catarina

REVENDEDOR
AUTORIZADO
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Cr4nica de um Grão de Arroz FONTES· V IVAS· Cl8Derllll. ßlrlcell Milli.· "ltlia!l" l�l.
I. Anésia Maidei Entrevistando •• Antlge. ,Edital de Convocação X

U«
e Assembléia Geral Extraordínäria

m grao de arroz, que experimentou as por frei Aurélio Stulzer - Niterói (RJ) ,

.

amargura8. de uma aotídão, 'aspirava profundamente JOAO SCHEUER I

(II) .' '.. J?e �cÔrdo com o artigo ii. 31 d08 Estatuto.

por uma vida eoeíat. '

,

Sociais. ficam convocados 08 senhores essocíauos

E �m. dia estando a beira do caminho, foi
A estrada de Garib'aldi a Jaraguá não passava da ICoof)erativa Agricola Mista "Hajara" Ltda .• em

surpreendido por uma tremenda ventania que o d.e miserável. Preferiram andar pelo barranco do pleno gôzo de seus direitos, para a Assembléia
arrastou por debaixo de uma camada de. terrll ne e vir fazer 88 compras cá na Colônia. No Geral Extraor'dinária a ser realiz'ida em sua F'éde

fértil. Algumas vêzes sentiu o freseor das. chuvas. J(f.raguá-Alt� (J. Stefa�). eS,tabeleceram se negocios 1IJ0ci�I, sita lá Estr!lda Itepocuztnho (Vila Ohsrtres),
Mal a nostalgia era tanta, que entumeceu. E

do Lesskowíez, Brsehíuger, .

. �UD1Cípi.o de Jaraguá do Sul-SC, às 8,00 'horas do-

não. suportando ml:lÍ8 aquêle sistema de vida. re-' ,

Os ungare�elil (como são cham.ados desde �U1to dia 29 ,de �aio d� 1971, em primei.ra eonvocação,
" solveu levantar o. braços, empuerandc a crosta. tempo) plantavam tabaco e ve!ldlam aé Hearíque com o mtnímo de 23 de seus associados' às 900

_.

'Lá estava êle, lodo vestido de esperança.' Marqu�rdt, onJe nosso entrevístado se empregou horas, em segunda convoeação com o minimo "da
Um h0!Dem paS80U .. viu-o belo e _ viçoso. e

até � lIi1ad� _.de 14 8DOS."" metsde mais um de seus a�8oci�do8; às 10,00 horas
resolveu c�ldllr dêl�. E assim cresceu ao lado de

Seus pSIS falava!D do Jordão fundador. Na em terceira e úttim,B convoceção com a presença

um �mjgo. Mai, tarde, surgiram belas espigas. E revolução d�s federalistas - maragatos nada sofre d:e ne míntmo 10 assocíadcs; na qual havendo

surgiram muitos grãos..
ramo Seu pu cá ao acampamento para abastecer- número legal, será díseutlda 8 seguinte:

.

E êshts grãoa caíram nas mãos de um sábio
se quan.do carn�avam. ,

Ordem do Dia

professor, que resolveu plantá 108. E assím o fêz
. Sabia que tínham co�t8do 8 goela do Negber 1. - Autorização da Assembléia para contrair

A arroz naseeu, cresceu maravilhosamente bon, passaram lhe um laço, amarra�am no rabo empréstimo junto ao Bane» do Brasil S A, através

.e com êle também cresceu o -capim.\
' dums mula e tocaram para a frente., Ao Schulz do (EGF); ,

E o protessor.; coatlnuava dando SU�8 8u188, enforcar�m n�!D8 cane}a fogo, dentro dos terrenos 2.) - Assuntos a .tratar no .que se refer.e·oa

lembrando-se de quando em vez do seu belo arro d� Henrique Plazera, Justo. o�de passa � estrada reajuste d'6 preço do arroz em' 'casca deposttadö
zal.. '" ' ';I

.

RIO Cerre - Pomerode, pois Julgavam no um eu oa -00operativa_ por seus essocísdos em 1971;
,

_ 'C�egar�m. 88 férias. Pobre capim! Já não tem posto .espiAo. " _. '.,
. 3, - Assuntos Gerais. -,

/

razao de exisur. L$ vai o professor. .. com a' en- ,1)a. povoaç�o dos alemães de RIO da Luz crê. _

Obs : para efeito de"l'álculo de "quorum" de

xada !los ombros: e chegando 110 local, acaba com 9uS seja autertor à povoação de Gariblildi.-. For Instalação 8!1tll' Gooperatlva tem 106 associados.

o capim, a fim de que a planta tenha espaço para
meu-se de colonos que chegaram ao. Brasll em Itapocuzlnho, Jaraguá do Sul, (SC), 14 de maio

o .S6U desenvolvtmento e fôrça psra proouzír.
1880. De lá bu�cavam sementes .e f.ruteu88.,. - de 1971 . . -,

/
,

..

,E o arro� �o�tinua 8 crescer ; E após ter se
Ouanrío velO o tre.m Scheuer ainda tr8ba�h8vM SUvio Tomf'lin, Preshieo'te

libertado do lDlmlgo capim fjcou tão lenz que
no Marquardt. Antt"B fizeram uma punte provu"óda ------------------

reBolv�m espigar..' sôbre (I. rio Itßpocú O pilar de madeira, ,Os trilhos;
E como carreg,oU: (cem por um). pO! é!T', Já. aV8,�çav8m até.a atual estação de carga. r-- V E, N,D E _5 E "-,1"'"
B o professor -contioua �uai' 8'uI88... l.!w dIa VtlO a m�quIDa empurrttndo um vagll(, 1- ,

-'

Um belo dia, � atlóboda celeste se' fecha. O de. trilhos" Desengataram nn l�do e@querdo" A má

801 se esconde. Relâmpagos. riscam � t'scuddão. qUIna deu uma re para tomar Impu.lso. Voltou cllm

Ventos c'1meçsm .� spprar 'fortemente, batendo vapo�, e Dt�m e�purrão bem aproveltado\pelo ,oagão
portas � janelas .. As chuvas caem. Cai �1'8nj'zo ...

de trllhps, nbngou.o 8 atravessaI: a ponte Era (,

,i,E· ne�:e momento, o pensamento do pr' fe880r
test. ° vagão parou do outro lado. A ponte ven�

traDIO.pOß tôdas as b!lrre'iras e atinge () 8rr(lz.�I. (o c�u _

o t'�iime O. povo em�arc()u, como pode DI:

graDlzo pO,deria 'prejudicá lo) M:18, apóR a tempes v�gao. E a m�qulDh? Se flCo� cum .mede? Nlilja

tade v,em a �on!)nça" ,AlguD!! minuto8 HpÖS\ lUdO dI8.toi�. ,q f, g�lsta sentou,> no ltmpatrllhf) e a má

,estav8 ame.!lJZ'ido. (Deus htlvia sU!olpeodido o arr()z qUlna1 saIU bplla�do. E pa8sou. A ponte era boa.

I

com ,su.a mau protetora, e êJ.e contiouou em pé)
Paruu na estação. '

No!> que acompanhamos li phntação de arroz . (continua) 1 Casa de alvenaria semi acabada, 200 mts2. e

do, n0880 prufessor, hoj,., jubilamos com a nOlicia --' .............� ........................x .......... ;,.... .........._....-.......... respectivo temmo - a rua, Cei. Emilio Jourdan,
.

de, uma colheita abuoótlnte ·de nove s8cás e meia. i ,
. ! . fundos; 2600000, '-'

. _. Feliz.es- 8qQêl�8,�9t:le t�m uro, pl'ofe'ssor 'que 1 . �\,t e: '�. ç ã O ! / ! ESfuda-se condiçõe� de pagamento, informações

:::o:'·::��n��:::·..�i'.:',h:C��O·I1·��9 :;:'":0:::�::. -j
- F a r m a c I a C e o't ra I !' '{«�,.ViCIO' . Z\"F,·,maon: �/Cip.d." ,.

-

, •

I·,===�====o===========. i comunica a seus clientes e amigos que ! Pr'ata tera' "100 m''·Ilh,o"'�s de do'lare·sII tl'susteriu suas instalações para 8 Avenida,.
N

ti
E -t"

-

J "d- C
· II 1 Getúlio V:argaiii,- 198, eotre a Com. e Repres! ASSUNÇAO c_ Cem milhões de dólares

II SCfl OflO . Ufl. ICD nntábll.II,! de MáqUInas Agrícolas "Tobatta", e 02S,8 i será o c�pital inicial de uma Corporação Finan-

II II ,. _Pern�mbuc8na8. esperando continuar mere ,1 ceira da Bacia do Prata, a ser criada com �o

II " - r gedt!r ó� ,,,,,ssa confiança' e permanecer ao ,

Ma'x Roberto Bornholdt II ,: wttlIrO dlspôr dos preudos senhores. ' objetivo de auxiliar na execução dos
.

projetos
II II � _ ... _

1 zonais tendentes a um m�lhor. aproveitamento·
II Lu"' H

' ·

d
.-

'S'"I" II ' ! dos recursos naturais da região.'
II

,,' IZ enrlque a 1 velra II i A c h tun g ! A criação dessá Corporação é um dos mais'

"I') A D V O GA DOS I' � Z
I

e :,.0 t. r a. I A pot b e k e ! importantes temas dá agenda proposta para a

I'
' 'I,- 1 Conferência dos chanceleres da Bacia do Prata

II i teilt seiner vor�t'hm'en Kundl'lcbBft mit dass ! a ser r�alizada nesta capital na primeira semana

'I" KlLIDl�' ID)(IJ)!WHNG@§ V_�IRGA§ II 1 die IDst�l�tionen 11er Apothpke j�tzt �nder ! de junho,
'

II 1 Av: Getúlio Vargalil, 198, zu, flOden sind.'! .------.--.----------......--.
II Contador. II 1 zwischen der firma Com e Repres. de Má i

'I'
I

I' i quinss Agrícola!à • Tobatta'" uod 08888 Per- i
I Registro de Firmas IPI 'I i

nambucsßtlS, .wo weitelhin gute b'idieDuog ,

II
' zu, erwarten -1,St. . �

'u Escritas Fiscais Imp. Renda ti �-....i __ _ _x _�

� CODlabiUdade ICM II .

Ce;rtificado Extra-riado
D f F II

.

Eu, Gerhardt Arlhur Marquardl, brasileiro. Vvo
II e esas iscais INPS II i�dO�f�iário, residrnte e domicíliildo nÖl Rua Pre�'

, 'I" f:GTS·n EpllöCl0 Pessoa, ne�ta cid�de de Jar'�guá do Sul SC. 'V E' N O E· _' 5 E

I
declino para os deVidos fins que foi extraviado O '

, Av M I D
'

d 210 ·11 CertificadQ d� :,�opriedade do veículo marca Volks Um terreno à .. Rua Alcântara, no Bairro de Boa
"

,I
... . a" eo oro, II ;;!�\� ��o 6� 1817,

côr 'azul, rr.olor n. BF 325871. Vista, c/20l,óm de frente e 45m. de fUDd()s

, J-- ,. . II Jarlrlfllá do Sul, �9 de abril de 1911 Informações à' Rua São Paulo esquina ela RU3"

--=======.=====;:====0 Ger.hardt Atlhur Marquardr lçlirall,141 em JoiDville, c,om o Sf. Otto Malche,rt
ou nesta R�d(lção.

,

1 Casa de madeira com todas' a� i_nstalaçõ�s
8x14 e respecllvo ferreno - Rua Emdio Slelß

)800000. /

'

1 Casa de mndei'ra com todas as instalações e ;

respeclívo lerreno - Rua Cei' Em!lio. Jourdan, '

. fundos, 16,900.UO.

1 Cdsa de madeira e respectivo terreno, à Ruà '

CeI Emílio Jourdan, fQndos, 1000000.
'.

�

Vende-s'e
Um terre'no situado à Rua Domingos R.

da Nova, com área de 836 m2, tendo 15.50
.

m,

de fi'ente. O terreno se situa entre a8 casas
re8id�nci8i8 dos' Snrs: Affooso Piazera e Jorge
Piazera. Tratar diretAmente com Hildelonso
Piazera em Pomerode.

Vende-se' rDp. Rei�ol�� ..u�� ,

Máquina de escrever J
.'

II ADVOGADO 1:1' t'HemtngtoD Rand sno 1965"
'

.

'
,

sem uso - 120 'espaços.
Preço/ de ocasião. I Escritório ao ,lado da Pref.@itura

,

Maiores � ,jnformaçõe8L .JARAGTJÁ· DO' SUL ���==����������������������������no
escri�r� �c� � ,

i

•
!

- Acaresc, COD:1 Ruth. �

Campanha de Educação
Clvlca

O hasteamenro dd
Band�ira

.

e- o camo'
do Hino Nacional são
obrigalórios, uma vez

por sgm'ana, em Iodos
os eSlabelecimenJos
de �uôlquer grãu de
ensino, públiCOS ou

particulares

1.'. Represen tação l
Elemento residente em· CURITIBA,

rflgistrado ,no CORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade nàquela
OAPITAL à basel de comissões. Favor

dirigir"lse ao Sr. A. J'. da� Silva.

Oaixa Postal. 1398

CURI,TIBA - PARANÁ)

o Inverno faz lembrar malhas
de algodão, e. malh,as' 'de
algo'dão compra-se melhor
diretamente da fábrica�

I -

.)
,

·MAIOR VARIEDADE·
\ .

MELHo.RES PRECOS
III A, R I � O L
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- A Morte do,Planêta - Brasil vai ter fábrica da "�olls"·
.

'iac;i��L ;tee:. .':.r:'?!����ara. ·
.

A d·
� ,

serem protestadas por falta de pagamento 88 pro-

(Seml-cíenclííeoão) íreção da "Rolls-Royoe Ltd.", empresa míssõrlaa vencínas dos sacados 8 baixo relscíonades,
. que incorporou a' antiga industriá de automoveis emitidas a favor da Oompanhia Financeira de

.

,

.

,

r
Conto de José Castilho Pinto da Inglaterra, desistiu de construir no México Investimentos Ooünanee, com séde em Florianópolis,

Mas essa é outra estória que um dia ainda e vai erguer no Brasil a sua fabrica de motores e como os mesmos não foram encontrados, pelo

con��e�os - �oi assim que terminou um conto e peças para maquinas, a fim de, numa primeira presente' os intimo para no prazo de, 3 (três) dias :

de,. ciencia e ficção que publicamos anos pasados, etapa, produzir acessoríos para-rnotores estacio-
a contar desta data, a p ig arern Oll darem 8S razões

.. porque não o fa'zf'm, ficando desde já notificados,
e JUstamente "essa outra estória" é que estamos narios e maritimos.

'

do presente protesto.

c�n�ndo �oje, sob o. título de 'IA Morte do Pla-I . Pelos' planos da firma, a fabrica deverá Promissórias Tolal crS,
�ta , servindo esta introdução para alertar os estar em pleno funcionamento no periodo de �qselmo Pereira 3" 1'/ 4õ,03
leitores sôbre a afinidade existente entre êste e um ano e em 6 anos estará fabricando motores João Schiochet 4' II, "5256

aquêle oonto,' ,,'
com indice de 100% de nacionalização.sO obie-

Dervaline J. Gomes 8" "15656
J Antonio Tait 8"" 94.24

Eram 14 Horas de um dill ensolarado' de verão
tivo da fabrica será atender á demanda do Arlindo Sehastião Gaia 4" "155,28

com céu azul e celor de 35 graus cenugrados, quen- mercado interno e exportar para todos -os países Alilio Bortolotti 8" II·
, 117.60

do, de repente. e luz do Sol começou e deseperecer filiados á Associacão Latino-Americana de Livre Benjamim Miinitz 8" "78,40
e ·�h'ntro em pouco um crepúsculo intenso cobria to Comercio (ALALC) José Eugênio Henke 8 " ," 100.80
do o pets, não sendo de admirar que o mesmo estio A

.

f Vergilioc Laaza- is 8" "345,60
vesse acontecendo com as demais nações que com-

m armação foi dada no Rio de Janeiro Anilron Hertel 8" "128,56
punham aquêle Plenêre populoso e supered.enredo. pelo diretor do consorcio que distribui os pro- Antonio Schmitz 8" ;, 13040

.

Ge íntc:o ° fenônimo foi tornadocomo um eclipse dutos da empresa na Guanabara e j em Eão An, elmo pereira 8" "112,00
essirn inesperado e sem maior imporl5ncia, mas com Paulo por dirigentes da "Transmet S.A" Antonio Oorreia 8" "145 GO.,
o plls:sa!: das.)lOr<:lS sem que voltasse a luz 'solar, a Mario E Daretti 8 .,

OI 107,20
população fOI ficando pensativo, nervosa e eremorí I' Orlando Rita' 8

" ,. 168,00

z,!da. Ainda. ma s que acompanhando a semi· escurt Rodovia do Litoral, é' "Via Prestes Maia" Pedro Lopes 8
" 301.60

dao apareceu um frio esquisito Que se foi evoluman Paulo Sebastiana' 8"
to

24356
do ,à ponto de ás 17 horas d�quêle die os rerrnôrne- "Via Prestes Maia" é o nome 'correto Severmo dI! Oliveira' 6" "88.6�
tros acusarem só 15 greus ecime de zero, uma rern- da BR-IOI, a maior estrada do Brasil Waldemau P ggau 1

..

1525

perature mUH_? estranha pare aquela hore em época ligará Osorio, no Rio Grande do Sul, a
João Krause

'

8
" 10'2.64

de pleno vereo, tenro rnals que até momentos entes Adelaidp Araujo 8"
lO

149,12
era ela de b2 greus.

N atal. no Rio Grande do Norte - e que se Marina Tecllia 8
"

121,1�
; Os dies connnuerern correndo e as atividades tornou conhecida como' Rodovia do Litoral". Antonio Rebolia 8"

.,

132,80

e'Tl muitos serôres foram ficando paralizadas. não só A denominação, homensgem . ao ex- Luiz Nieheluni 7" "98.70

p�la telre de cla�_iJêde netural e já escassa luz ernft- Prefeito de São Paulo, é oficializada por Antonio Macedo 8
,. "152,24

cl�l, como, rernbém, pelo frio que se ,fazia sentir' cada d t bai d t d id Inês E�degrott 8" "121.44
ves meís, estado de coisas que ia aumentando o des.

ecre O 31Xa O ao ernpo o presi ente Reinaldo Persike 8 �, 316,00

"cQnlrôle do pov.o com as consequentes eguações,
Costa e Silva, Diz a lei 5335, de 1? de ou- David Morara 8

II "

11800.

cr��es. de neryos:smo e rrensrö-no mental des pessoas
tubro de 1967, publicada no dia seguinte Oonrado Ucker 8

II "9792
mers tmpresstonavets O govêrno, desernperado com no Diärio Oficial: "Faço saber que o Con- Izidio Zapella 8 " 11,5,36
aquela. suueção que o erorrnenreve há rnets de uma gresso Nacional decreta e eu sanciono a NHstor LUIZ Silveira 8 " 122,00

semene e. v.inha afetando grevernente a produção e seguinte Lei: Art. 1. � Passa a denominar. Hugo Berrhcld 4"
,. 80.6.4

d�m�ls atl�ldades. começou é! tomar medidas de pro- V
Remoido Bornheu-en 8" I' 23200

fundtdade inclusíve a mobillzeção de todos-os homens
se

'. ia Prestes Maia" a rodovia' BR-lOI, Waluemi: o Volkmann 8" 100,60
de ciência da nação pere estudarem e resolverem o

.

do Plano Rodoviário Nacional." uswi-Ildo Demar. hí \ 3" 152.82

problerne. ao m�smo tempo que pedia aux !io éÍ paí E Fritz L�r6�n 4"" 71.72

s_":..s amigos. Por outro I.ado os allos Escalões da� I squecido Pedro Lopes 8
fi

441:6 .

forças Armadas e autorj.daQes clericais comandanlelS Esq uecidos a lei e o nome d,a estrada, Regilla Medeiros 3" 4276
de milíci,as e. de corpos de bomb�iro:5,' en'cõrreglldos este nunca mencionado nem mesmo nas Os--mar Pere,ira. 8' �, 122.88
da políCIa Civil, das organizaçõt:s para-militares e de solenidadAs de inauguração dos trpchos, d.

João Leite 8" fi

1 2,00

cI�ub�s de serviço reun,ál1l se para assentarem provi- M L"udeliilO Macedo 4 ," '"

56,nO
denclas captJzes de solucionar o impasse e tranquIli

aria"Prestes Maia, viúva do ex·Prefeito, Arthor Bachmaun 5
., 13750

zar a po,pulação, '
enviou telegrama ao presidente Médici, Max Kahn 5"" 6885

, Os termômetr?� baixando lento mas seguida lembr·ando·o do deereto para que o· nome Eroa Ranuhum 5" ..

12250
mente e dcusando Ja 9 grau,> abJIXo de z�ro, uma do seu marido não seja esquecido. Esther FreILas 5" "6500

temperatur� excessivameo'te bll!xa e que ia gerando Osm!:tr Benz 5" 0' 39 �O
um sem numero de doenças próprias da estação fria Nilo Camprf!gh"\r fi" "105 öO
comando (lOS milhõ2s as pessoas I adoentadas. HaviéJ enlouqueciam Oll entregavam se ao suicfdio individual Sérgio R Perf'ira 5" <',

lO

z625
uma série de outras moléstias causadas pela falta de e. colelivo, gerando problemas governÊlmenlais de ver Aogdo Tancon 5" fi'

41,20

lImpeza, pOis ôlém das montanhas de Il,w pestilento. dadeira enorml.ddde. Adalberto LíiWn Kaozler 5
" ,.

5755

� agu� con!?elada e as dlflcl.Jldades em liquefazê Ia Por oUlro lado a fome já começava a lavrar não Mario Correl!i 5
II

66,50
ImpedIam u a melhor h:gienização corporal e de obje. só porque se aehtwam paradas as atiVidades rurais Angelo Pillht'iro ,,3 "1584
lOS d� uso, relevando nOlar também a conramineção e as indl,lSlrias d� alimentos, como tambem parallza Gastão J Silva 3 _lO

,.
4410

de alImentos, de ,utensílIOS e de roupa� por milhões dos estavam os meios de IranipOrles, sobrevindo, em
Morcio Lessmann 3" "4710

de ratos que acossados pelo frio e a fome perambu. ccnsequência, cenas d",nlescas como de grupos hu- LElopoldo P. Lapes 3
,. II 50,1-6

layam dOldà,!,enl� por ,odos os lugares. E para agr-a manos a revolverem monlões de lixo infeclôdo em
Aotonio Pereira 7" ,. 6741

Vdr aquela slIuaçao haVia um OUlro problema o dos busca do que cumer, ou, quando não a brigarem e
Lucia Volpi 3 ", "50,3,4

m�rginajs qu.e infesröndo as c,dades e acobertados se matarem por um bocado de comida. Arthllr Z�,h 2"" 4000

p�,a semi es'curidão praticavam arrombamemlOS incên
.

As provlGências do govêrno com assessoria dos E lOa Ranthum 3 "40,20

dips, raptos e vio'leOlamenros. assaltos e homicídios melhores elementos da administração oficial e priva
Jarllguá do Sul, 1'3 de maio de 1971

?�,rigando o govêrno a tomar medidas de exceçã� da inclusive die cienlista, com o fIrn de' normalizar Hilário Alido Schiochet, Escrevente jur!'lmsntfldo
IOcJusfve O eSlado de silio' '�l d

I"
.' aque e esta o de -coi�as, ,nenhum' resultado positivo

I As centrais d� energia fol�r e nuclear que atra tinham âpresentado. Paralelctmenl,e éÍ essa situaç�o, Indianos e Chineses Serão Bilhões em Brevev�s de sua luz poderiam Iluminar as Cidades e dessa' os palses am,gos aos quais o governante havia re-
.

m_anelra �vltar a ação crimOllOM dos fora dft lei. já coriido responderam que também enfrentavam as �f'gundo dados divulgados pela Organiz,1çiin
nao funCionavam, as primeira,s dado o própria colap mesmas dlficuldädes, vilSIO que o fenômeno da falta das NaçÕf'8 Unirias, sô_bre s população mundial.
so do Sol e. as seg.undas deVido (JS leinperBlufas ex

de claridade e de aque'::lmerilo solar era de âmbilo dentro _dos próximoR 30 anos 's China e a lo1ia

trernamenle bôixas. Além dISSO, e para tornar móIS
universal. Aliás. informação naquêle sentido mas em terão mais (Ie 1 bilhão de babitantes cada um_

.:Jngusllosa .u!:na. 5il�i'!ção que já era de mêdo pânico, escala muilO mais éI'�rroriZânle e que as aUloridades 8êgundo 08 cálculos, apreReutad08 pelo buh' tim
haVia um 'SIlenCIO lugubrê por lôda parte pois' não se governamenlais guardavam em sigilo para evilar maipr estatístico daR Naçõel§' Unidas, para o ano 2000.a

OUVI� o cric_rilar de gl'llo� ou cantar de passari'nhos, desespêro popular, já linha sido recebida de várias pupulllção mundial estará por volta dos 6,5 bilhõe.8
o latIr de cae�. cacarejàr de. galinhas ou qualquer .ou nações que apesar' de é'1 ômenle evoluodas sentiam se (je habitantes. As previsões efetuadas indicam qtfe

rra,maOlfes�açao d�8 animais domésficos que movi impoten;es pard soluclonör o problema e IUlavam já (I crescimento da população mundial será de 2%

d<!>s p,elo sab's InsllnlO da nl'ltuieZn élchav"lm �� lime <=:om lempualuras de mais de 100 graus negõlivos. Ao 00 'período da 1975 1980, e no quinquênio seguinte
dnonlados e. o�ulros pelos cantos; não se esculava o que ludo indIcava (e ê1S fontes oflciais sabiam, pOis também. A� maiores taxaR de crel."cimento sediD

i;'I?IIO das fabrrcas, 'dos n"vios e locomolivas' o ruído Iransplrou daquela info�mação), nephum govêrno, observadas na África e Oceaoia. Menor' na ÁBia

dJ caminhõ�?s, de clutomóveis, é1V õzs e Dulras velcàlos mesmo nem uma coal,zão de governantes e América Latina e em nivel conFtante na Eurupa.···
o� oe trt'çao an1maJ.· Também o Q�b!lual vozelro hu QU qualquer outros p'Jderes CODsf'guiriam sequer (AA Be)
mano nas, grandes e pequendS cidade e alé nas vilas abrandlir quanto mais resolver 8quela situução

��������
e jlugarêjos linha desapörecido, POlS 10Jos enconlra que f'italmt-nte se tornaria spocal1ptica nentro de

'.

.

v�m se recolhidos ás Illuas cõsas, hospitais e asileis, ma�s alguo� dias. pois de.eorria ela de fôrças que rJ\\ l
o A1l' �

.

��s por mOllVO de segurança OUlros devido o frio fl'glam li sabedl'lria, 8 técnica e ,contrôfe dO ser "lUJr 0- . lUlllI �e ��1llllat
1�lenso e oU1ras. aindd porque adoenrados OU enlol:l buma!lo porque virJ'ha da explosãe to desintegração �
q'ile�ldos O único rú,do aUlo motor que �e ou'via e

(ja Sol que bquela' hora não mais t'xistin como � -- ...............--......-...__......----- - v__ •__

a,uele mesmo para çausar angúslla, era o dos carfQS
funte gtlradora de luz a, calor, de crescimento, de

.

( ADVOGADO nos fôr08 de

d� Polf�la e dos BombeIros na sua tarefa de conler energia e d� 'vida.
" � São Paulo _ Gu�oabara _ Estado do Rio de.

marginais e �lender aCidE n,tes; o das ambulânCias e E } Janeiro - Brasília, \

céll.�ças funerarr�s na s�a trisIe foina de transporlar
assim. em umas poucas semanas e sob es 'Processamentos perante quaisquer Mi"

enferm�os� loucos e �adaveres dos quais os hospilais,
curidão total e um frio congelante de 209 graus

�
nistérios, Autarquias e Repartições públicas

maOlcomlos, necroterros e cemitérios estavam super
centigrados abaixo de zero, deu·se A morte do I

lotados. 1 Planêta lluperadiaDlado e de todos os entes vivos
em gera.

que (I hllbitavlim, confirmando,se a "Teoria Cien

!
Escritório Central:

f
. A temperatura ccniinuava cada vez mais baixa l'f" .

I I
I lna que previa a sua destruição pelo cOl)gela. Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303e R�que as a IUras, aos 20 dias do aparecimentos do mento d.,corl·ente da f(:llta de luz 6 calor do �ol F 52 1894)

.

fenol!,,';no que eXl.inguiu a luz e o calor do sol, o:; Ês�e Planêta, ao Bt u tempo, era conhecido pelo? .

( one: • •

.

,

le�mOl11dr?.s miHcaVàS 78 graus negdlivos e hêvla Dome de ":'laneta. TERRA", e, hoje, transformado I Z C. - 39. .
.

. �,m nevoeiro que adensava möis ainda escuridão quI:' �uma m.assa escura e congelada, desabitada e �RlO
de JaneIro

�Ja era quase fOlal. tornando o ambiente Ião angustio morta, Vive a vl1gar em silêncio e sem destino . Estado da GUANABARA,
.

so e depreslvo que diariamente mllhõe:s de pessoas p�108 coufí08 do espaço sideral.
'

, .'
���' .
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CORJ2EIO DO POVO - Sábado 15-5';71

Estado de Sanla - Catarina Hora de, Constru'ir·,:-

SECA0 III
DO COORDENADOR GERAL

Art. 6 - Ao. Coordenador Geral compete:,
I - AiOsflssorar o Presid,ente na formulacão

dos programas e atividades;
\ II Constituir equipt.ls com elementos capa
citados p>l.ra HtU"Ir na fijlxa et,ária de 12 a 35,ano!',
trabnlho Asse que r6'.quer técnicas didático - peda
.gógicas tlspecÍfrcas;

III - Eftltuar p levantamento de dados, COOl
preenfl�ndo: '

8) diVidir 8 cidade em zonas;
,

b) número de analfabetos;
c) locaIs que serão util'zado8 Dllra os curso�;
d) números de 'cunws que já pncontram em ftJß'
,cifln"mento. estadullis, mUDl.C1pais, serviços
scciàis e particulares;

e) entldadpslocai6 qUA possam 8toar no Movimento
IV - Executar IÔ,li1S as medidas paI a:

8) iDstalaçã9 li foncioD;;mento dos cursOl";
b) rl-'cr'utflmento 110S p(ofesto>ôrl>S e monuores;
c) sup'" vi,são e contrôle estatístico;
li) a Vil I 11:1Qão.

Em comentário anterior dizíamos (IU's se, Ja�
, raguá do Sul vem se ! projetando, cada vez mais

, ,

Ã com o seu florescente Parque Industrfal, fruto doREGUL�MENTO DA COMISS O MUNICIPAL/ III - Autorizar os pagamentoate elaborar fô extraordinário espírito empreendedor dos empre-
"

, DO MOBRAL DE JARAGUA DO SUL lhas de pagamento do pessoal; sáríos locais, 'houve um perigoso estacionamentó
CApfTUL IV - �labo�f;ar, mensalmente, relatório do mo-

no setor sécíal cultural e recreativo, e mostramos1 O 1 vímento financeiro e o balanço anual;
DA ESTRUTU como Joaçaba, com muito menos recursos que nósRA V - Mantes sob SUB guarda o_Bcervo da Co-

caloea-se muitos furos acima de Jaraguá QO Sul
Art. 1.· - A Comissão MunicipaLdo MOBRAL missão Municipal do MOBRAL; ,

nesse terreno, a ponto de poder dar se ao luxo de
com o objetivo de Alfabetização Funcional ria faixa, VI,::- Assinar, juntamente com o Presidente, sediar uma Convenção Estadual do COL, que con
etäria de 12 a 35 anos, sob a orientação e super

eh. ques e demals cocumentos que I envolvam res-
tará com centenas de participantes que encontra-

v'iRão do Movimento Brasileiro de Alfabetizão - ponsabilidades financeirfls., rão naquelas plagas confortáveis acomodações .eMOBRAL - Central e em harmonia com 08 Órgãos Seção V uma intensa atividade social'
'

,

Federais e Estaduais, Do Encarregado de Propaganda"e Divulgação Contudo, a par da pujança Industríal de Jara-
Parágrafo único - No -desempenho de SU3S guá, é de justiça assinalar se também os relevan-

atribuições a Comissão Municipal' lançará mãO!!::de Art. 8,� - Ao Engarn·gado de Propaganda e tes serviços que a comunidade recebe dos dois
.todos os meios e instrumentos legais para a perfeita Divulgação compete:' clubes de serviço aqui existentes - Líos e 'Rotary
consecução de seus objetivos em âmbito MULJicipal '

I - Distrlbuír todo o material de propaganda e do meritório trabalho da Ação Social, entidades
, Art 2. - A Comissão -MuniCipal do MOBRAL recebído: nas quais homens e mulheres das maís diferentes
de Jaraguá do Sul é constituída, pelo menos, dos II - Manter permanente intercâmbio com as atividades 8 condições sociais irmanaram Re e são
seguintes Membros: • autoridades de ensino e com o ,MOBRAL de Mu

capazes de realizar coíaas admiráveis e dignas dé,
I - Conselho Oomunitãrto; níeíplos da região; " nota, apesar de convicções e idéias, dívergeutesII - Pres idanta; ,

III:_ Utilizar a Imprensa, rádio e outros meios sôbre' aeterminados assuntos, I: 1
III - 'Secretãrio-EXAcutivo; de divulgação, no sentido de motivar a comunída- p'or outro lado, o cronista sente satisfaçãd em
IV - Coordenador Geral; de;

f
" registrar o mesmo espírito äe salldarfedade da

,V - Encarregado de Assuntos Financeiros; IV - Divulgar o .que t"stá sendo realizado; gente [aragueense, patenteado em relação à Ex
VI - Encarregado da Propaganda e Divulgação; V ....., Exercer tôdas 8S incumbências de Rela- posição Industrial de Julho próximo, pois todos os
,§ 1. - O Coordenador'Geral será do ensino ções Públicas do MOBRAL,

' '

oitenta e tres stands disponíveis foram p ontamen-
oficial com exercício no Município. Seção VI te vendidos, estando, portanto, assegurado o total

§ 2, - As atribuições dos Membros, da Co- Do Conselho Comunitário ' êxito da inciativa quanto a participação maciça da
missão serão fixados oeste Regulamento indústria local naquela Mostra de tanta ímportân-v : § 3. - Nos casos de reuúucia, impedimento AI't. 9 o

- O Conselho Oomunttàrío.' peça viva cia para a n�",sa cidade,
'

ou licença, o Prefeito destgnerä o substltuto. da participação devisória da comunidade, S8 cons-
Art. 3. - As funções de Membros das Oomis- tlnnrá jíe representantes de todos os ma iZt�1' OV Considerando o que aí ficou dito, pensamos

sõss Municipais serão exercidas gratuitamente e fôl'ca de trabalho, inclusive de um aluno, .teudo que já existem condições em Jaraguá do sul para
consideradas serviços relevantes ao -poder público. como função a colaboração ns Iormação das linhas que se volte 'a pensar t-edamente nos emp-eeuoí-

CAPITULO III axiomals de execução da Comissão Muníclnal do mentes de caráter socts l-re creatívo dt' cuj I falta
MOBRAL, bem como, o conhecer das atividades a cidade se. ressente sobremaneira. Mais hotéis,

DAS ATRIBOIÇÜES 'desenvolvidas no Municípiu.' maís restaurautes. clubes reereatívos à altura dos

Art, 4: - Ao Presidente, compete: Parágrafo Primeiro _ O Conselho Comunitário fõros de cidade grljndt'l que Jaraguá ostenta com

"

I - Aprovar as diretrizes gerais da Oomíssão se reunirá ordinàriamente, DO fim do t.o mês de direito e justiça. são eoísas qUt! precisam ser ur

Municipal do MOBRAL, dirigindo es seus-trabalho-; trabalho e no princípio do mês filial dos Cursos e gentemente Incluídos na ordem do día da comuní-

, 1,1 - Representar a Comissão Municipal pé- extrecrdíuàríamente quando convocado pela Co- <lade. Trata-se de unir e�,f(lrço9. de díspen-ar H.

rante qualquer órgão Oll entidade, do Govêrno ou missão Municipal idéia de luc-ros. para só, pensar no quanto ganha
particular; Paragrafo Segundo _ A Presidência das Reu rá ß cidade �m_ proje�.ã�. c&m a propH�an(jä que
, III - Convocar e presidir as reuniõ s dos niões caberá sempre ao Conselheiro aclamado pt,l d� Jaraguá fara� üs vl,BJ8.ntes que aqUI aportam
Membros da Co,missão; ['a, cl:I,da ft, uniâL. dlUturnamente, y�ndos de 'to,rios os t9Uaddrantes do
,\ 'iv - Gerir, com o assessoramAótó do Encar-I

"

.' , País e Jo extel"lor e' que, 'por ora. em -e apres-
regado de Assuntos Financeiros, o Foudo 'E!Opecial Capitulo III .....

S1lr-se em seus negóciüs para encontrar acomoda

de Eriucação do Município;
, , Das Reuniões ções em Joiraville ou Blumenau,

V - Orientar, dirigir e fazer executar os ser- Art. 10 o - A Comis�ão Municipal reunir se·á, O que sugerimos é perfeitamente, viável Ou-
viço" afbtQß à .comissão;

, ordinàriamente, no primeiro dia. útil de cada mês, tras cidlides ostentam com orgul_ho tais melhora.
,

VI - Assinar a correspondência endereçada e extraordinàriamellte. sempre que convocada pe mentos e ali foram construidos à custa da colabo-
aos ó gãos 8uperioretl; lo Presidente ou por iôiefativa de um têrço d� ração de todos. É, meter mãos à obra, que .não se·

VII - Designar o Secretário-Executivo para seus, Membros, com a indicaçãO' 'da relevânc'ia da rá dêste üu daquêle, mas de todos e em benefício
rep�esEintá-Io na sua ausôncia ou impedimento matéria incluída na ordem do dia. de )ôda a cületividade�

SEÇÃO II Al:'t 11.° - As reuniões da Comissão Munici

A 'paI s,e,rão reali�adas cüm a presença mínima de
QO SECRET RIO-EXECUTIVO, um têrço de seus Membros para discutir e bprovar; ,;===================;=========:

Art. 5. - Ao Secretário ExecutÍvo compete: 1- Plan'Js de trt:balhos ou propost6s sôbre o AI -, Assessorar o Presidente' na formulação aperfeiçoamento e ampliação dos cursos;
, ,Comissão Municipal do Mobral 'reaIizl)u

dos programas; II - Resolução sôbre meaiol:1s oe cMáter ao·
na semana, passada um levantamento na zona

II - Executar a ação do MOBRAL, no âmhitü ministrativo. urbana e na zona r�ral nucleada do Mu�i\ipioMuniCIpal; "

de Jaraguá do Sul, a fim de apurar o 'numero
III - Preparar tôda a correspondência, oomu· Capítulo IV de analfabetos ainda existentes, ,

nicados, in8truçõe�, circulares e outros at08 ralacio Dos Recursos Financeiros O trabalho de levantamento contou com & Inados com o MOBRAL; eficiente colaboraçãu de alunas' dö Colégio'IV :- Organizar o arqu1VO de documentos e Art, 12.° ..... Os encargos- do MOBRAL - Muni 1\ "OiviBa Providên9ia", alunos dO' Ginásio "tlão
pápéis de interêsses dO' MOBRAL; cipal serão atendidps com, as receitas do Fundo Luís", que fizeram a ,pesquisa na zona u�b'1in�,V - Elaborar os rplatórios trimes.trais e anuais Especial para Albbetização, as quais consj�tem em: enquanto que na zona rural a tarefa fOI atn-
das atividades do MOBRAL. para remetê·los ao I - Kecurs'Os orçamentários que lhe fOfE:lm bilida a professôres e Pruff->ssoras ,lotados n08
óTgào Eb&adual. consignados;,'. diferentes estabelecimentos de ensino localiza.

11 - Recursos oriundos do MOBRAL - Cen· dos em nosso hinterland.
.

trai, mediente Ct;)[lvênio e Iibera,dos por etapa; Compú�ãdos tO'dos GS dados cüligidos. in-
III.-- Recursos da comunidade; forma a CO'missão do MOBRAL que Jaraguá do
IV - Auxílios, subvenções e lt-'gadO's que Ibe Sul ainda tem 1.214 analfabetos; Jos qUliis 522

foreQl concedidos por entidades públicas ou par- declarar'am desejar ap"oveitar o curso de alfa.
ticulares; betização que teve- início no dia' 1.0 de Maio.

V - Juros bancários de suas cüntàs; \

Contudo, a Gomissão' Muni<li�al apenas co�se'VI - Recursos' de outrliS fontes, guio. matricular 467 dos 52� IDteresssdü8 e ISSO
Art. 13ô -, Nßnhum recurso áa Cnmisl'lä'o";,Mu· porque em várias local'id'ades o número de'

nicipaI MOBRAL será aplicado; seja qual for o ti ana)fabetoB e�istentes não justific8va li organJ.,.
Julo, senão em pro) das finalidades dli instituição. zação de uma classe, tendo se em vista que as

Art. 14 o
- Os recursos da Comissão Munici instruções à reflpeito ,existentes não ,recom�m-

pai do MOBRAL serão übrigatoriamente .deposita dam classes com menos dß lO I!lunos. Por ou-
dos em estabelecimentos de crédito, oficiáis ou tro lado, considerando a 'distância entre uma,

particulares. escola e outra achou a Comissão que não se'

ria interessant� para os interessad?8 a matrlcu
Ia em outro estabelecimento de tlnSIDO, uma vez

que as aulas I: erão dadas tres 'Yeze�. por se

mana e à Doite o que acarretarIa dIfiCuldadeS
'com os longos deslocamentos.

Nos próxim08 dias a Comi.são Municipal
do MOBRAL iniciará a' seleção dos professô
res que mi,nistrarão as aulas, 'qu� durarã� cin
co meses, a contar de tO de MaIO, como Já a8;·

sinalamos. ,

No inicio da semana pas�ada o Presid6nte
da Comissão Municipal esteve na capital �o
E"tado a fim de assinar o cumpetente Cünve
ni. com a Cüordenadoria Estadual do MOBRAL,
da qual serão recebidOS O'S recursos financei
ros para pSlZamento dos proftJssôres" �em c�

mlJ, tudo O material didático a ser utIlIzado no

Prefeitura Municipal. de I Jaraguá do Sul Ferdinando Pinske
\

Vamos ,começaI'?

'Seção IV
Do encarregado de Assuntos Financeiros
Art. 7.° - Ao. Encarrtõgadu áe Assuntos Finan-

ceiros C(lÓ'lpt't�:, '

.I - Organizar e manter rigorosamente atuali:
zada a cüDtcibiJidbde On MOBRAI... Municipal;

II ..,...; Desenvolver junto à ,comunidade cam
panhas para arrecartação de rtlcursus comple'mtlntares ao MOVIMENTO.,

Capítulo V
DO,Pessoal

Art. 15 o .:_ Os serviços du MOBRAL., Munici
pai, de 8côrdo com os planos aprovados pela
CoordenaçãO' Estadual, sf'rão executados:

I - Pür ,servidores.. requisitados a quM8quer
órgãos que os p081'a cedê lüs, sem prt>juíz'l de
'direitos e vant11gens;

, H -- Por p�l'soal que desempenhe atividades
técnicas e especializadas.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇOES_ GERAIS

,
,

'Art. 16, - Os C!lsoq "missos nêste Regula
mento serão r'esolvidos pela Comissão Municipal

Art. 17. - Ê.,te Rt'gulamento entrará em vi·
gor na data de sua publioação.

curr-o.
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p o Y o IA �����i�� pr.��•• �\�:�����:::
arte e Critica Literária é ciência, estabelecendo se,

. N.O 2.6M no silogismo, que todo texto é significante. til tõda
meneagem nêle contida é significado, chegamos .

à conclusão cristalina .. desnuda de maiores rebu
ços de que, da mesma forma que a obra de arte
é livre, sua análise, quer literária, quer estllfstlca,
deve guiar se pelo objeto pesquisado. Agir díle
rentemente se me parece um' estranho paradoxo,

. CURITIBA. - Urgente um descompasso pertträstco.
"G r a v e d c i den I e �ut�mobilistico com um Do exórdio depreende 8€0, evídsntemente. paraWolkswag�n ocorreu .nas prrm�Jras.�oras �a madru,� bom entendedór, a justificação do voto do articu.

gada de hOJ� ne rodovle BR 216, Curltlb.a, �ao Paulo. [Itsta na escolha da .lêtra de um hino (oem defioi
..��t� � a ma�chete estampada dtarlemente nos. tívo, Dem oficial porque �ficitllizado não foi) paranottctertos ionnallaticos. I

•

. i Jarsguä, feliz iniciativa -do Rotary Clube de nossaBem por isso, po ra melhor comodidade e segu i cidade
ranea os Sra. Auromobllteras esiäo preferindo deixar 1

.

.

seus �eículos estecíonedos no ESTACIONAMENTO i A bem da verdade e malgrado tnstoueeões
fLIPPER, em Curitiba, viajando ddlí à ôão Paulo, i desdenhosas e peconhentas, louvem se a lisura e

d e ô R i bUB, veículo que, "por suas cerecrertsttces, i a isenção de antmo com que FIe houve o _Rotary
oferece maior segurança aos passageiros. i no encaminhamento' da questão e o critério de

Faça como os demais, vá li Curitiba e esreclone : julgamento e a análise desapaixonada através dos
15 e u 've í c u I o no maior, melhor e mels slmpatíco i quaís pautaram SU8 linha de conduta aquêles que
estac{onllmento da cidade. i tntegraram li comissão julgadora.

ESTAC!ONAMENTO FLI�PER [' Particularmente, por uma questão de prfncí-
o estaclona�ànto do .Golflnho i pios e no intuito de desf!lze� explorações rebarba-

Praça. ôenedor Correte, .921 i tivas de quem quer que seja, devo revelar que
. NA ESTAÇÃO RODOVIARI� i o exame das treze' sugestões apresentadas me

ao I"do da Igreja N. Sra. de Guadalupe, iumo aos! obsorveram nada menos que, três horas; pelos
"box" de embarque e desembarque de passageiros. i pareceres

I

apresentados
.

procurei demonstrar a
Decreto de 29 de. abril de 1971 Contorne a Igrejö 'pere chegar à ele:

.

'1 coe-rência e a meticulosidade do meu modo �e
-

O Prefeito Municipal de Jaragué do Sul, Es-
i Visite o Pernoites e diárias a prêços módicos. i agir, pensar e julgar, O conhecimento da matéría

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de 8U3S i Fone 249388 j e a prätíca de quase vinte anos de magistério na
atribuições,Resolve:! ........J. '1 cadeira em que sou legulmente habilitado perante

Exonerar, a pedido: l i o Ministério da Educação e Cultura, representaram,De aoôrdo com o art, fl8, Item 'I, da Lei n." i C
"

de Malerl-ai ! sem Ialsa monéstte, o ponto de partida para a
4.425, de 16 de. fevereiro de 1970, Estatuto dos i asa

. . ! análise dos seguíntes aspectos d� questão, queFuncionários Públicos Civis do Estado de Santa i Com 12 Dependenctas (Salas Quarto, Qúartos,
; viriam, posteriormente, juatlficar meu_voto:Oatarlaa, adotado por esta Municipalidade; 1 Garagem pI 2 veículos; etc) ) R 't' I t laborado pelo: a espet o ao regu amen o e

Zenaide, M. Espesim, do cargo em comissão i ESQUINA, Rua CéJ. Procópio Gomes de Oli Rotary e aos prtncípíos maís elementares da me-
de Inspetor Escolar Municipal, a contar do día 1.° i veira, e/50 mts, e Rua Domíngos da N"va c/63 trlflcação: J

, .

de maio do ano em curso. ': mts., êsta última já crcalçamento pago 1 736 b) Relação de codependência entre o te;x:to
, , m2. VENDE-SE Total ou Parcial. Preço base e a mensagem; .Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá i Cr$· 32.000,00. Aceita.se Automóvel �m 'conta. c) Relação de independência entre 8S diver-do Sul, 29 de abril de 1971. i Tratar com F, Fr�derico Moeller, Rua Joinville, 8as partes. da mensagem; .JHana Gerhard, �ayer. Prdeito Municipal :,: 454, Jaraguá do Sul ou Otto Diener Jor. Telef., d) Aspectos de decodificação para efeito de

2303, (Hóra Comercial) em São Bente do Sul. fácil assimilação du texto;Deoreto n� 218 i .

e) Aspectos de atuação, sigoificação e perDeclara de utiiidade pública, área de terra i '.. cepçã'o da mataliogu8gem.�sita na localià1lde d·e J'araguá Esquerdo,-! SOCIEDADE ATIRADORES PROGRESSO
Para a classificação da vencedora, estaritinbte Município. . l '

.

.

. '. l A,enlda Marechal Deo�oro da Fonseca (fundos) agindo arbitràriamente se qUÍses8'" am-.lisar o estiloO Prefeito; ,Mun�cipal de. Jaraguá d? Sul, Es i ptlo presenle ficam convidados-os Srs, Asso- através da empatia ou querendo aduzir elem�nt08
tad.o �e _Santa . atarma, I!0 uso e exercícIO de suas: ciados da. SOCiedade Aliradores Progresso. para a de métrica l,ivre (que não encontrei pm nem uma
atrlbUl,JOes e ,na cO�f()r!"Idade do que .lh� faculta, i Assembléia Geral Ordinária. a realizar-se no dia 5 dAS treze concorrentes) divorciadOS do conjuutp
o art 81· ly, da L�I n, 1084, d� 1 � de Setembro i de 'Junho de í 971, (sábado), com infcio às t 4,00 horas, de variantes pelá escolha de uma delas· Não bus
de 1970, LeI O�gâOlca �os M.u�)(:fplOs do Estado! para deliberarem sóbre a se2'ulnle Ordem do Dia; .

quei, para ti classificação, uma págin� ant�)lógÍcP,de S8nta .Catarlna e Lei MUDlClpal nO 301, de 19 i ' ..' . _ nem pretendi ligar ao texto um glgiiotlsmO Intelec
de ab:il de 1971, Dscreta: . ! 1)' -: Rel�tórto da DiretorIa e Prestaçao de

tuaI. nem tive em mente depurar poeta", e8cÇl�rei
O· •

.

'. • l' .
conra� .

. .' tos 00 {uudo e na forma e muito menos situar a
. ,A rt �1. ) - Fica declararlo de.�!ihdade púbh i 2) - Elelçao da N?va .Dlreturla; ,

escolhid.a, seja pelo cultismo, seja pt'ln cnDcdtua'
ca� nos termos do art. .? 0, alinea I, do,. I?ecreto"i 3) - AS5u�los de IOteress,e SOCiaL

. .IiBmo, na Escola �eiscentista dE." Luís de Gôngora,Lei n o �,3�5, de .2l de JUo�o 1;1e. 19-11. sUJeita a de. i OßS:. .Nao hDvend� numero ,Iegal.de sócI�SI recheada de �duca·çã.o silogística da filosofia esco-saprOpJ'lllçao amJgavel ou JUdlCISI, a área de terra i em 1 a (primeIra) convocaçao. tar-se a a ,mesma, mela lá ti a .,contendo !i21,44 metl'os quadrados, de propriedade i hora após, com qualquer número de sócios presentes. .fJ c .

.do �r. Le.opoldo Aloítt_io :sche':l,�r e _

sua mulher, i Jaraguá do Sul .. 12 de maio de 1971 I Par� a classificação da v.encadora, procureI
dei-itlOada 80. alargamento e l'ettflCaçao da rua 8,i' pl Geraldo Werninghõus. Presidenle apenas dlsl�car a quest�o d.entro do �lano CODven-
João JanuárlO Ayroso. i__

.

'cional, alheIO e 8ventuflI8 dll.!Crepâncla�, da m,es.m.a
o �, .! I forma que, no plano conotativo, haveria de reJ�1Art. 2 ) - �,te decreto entrará em. vJg?r _na i f d C H k lId tar composições ma'mbembes, capengas de @u!Ó!tendata de su� publtcação, revogadas as dlSp081çoes i BI êne i O e o ß S trutan e VI o r o D. tação est! utural e língü�stic8, zar(Jlhss?e visuali.-em contrá:lO. .

. - .." , i zélção 6 s ,t é t i e a e literária, estereotIpadas <tePalácIO da ,�refeJt�ra} MUOlClpal de Jaraguã i O Dr Max Roberto Bornholdt. síndico conteúdo poético e censurado ou eivada� de barbado Sul, 11 de JIIalO de ,971. .: da massa falida de Construlora Hewokta LIda".
801ecism08.' Hllns G�rhard Moyer, Prefeito Municipal i avisa todos os credores e demais iOleressados rlsmos e .

Nesta Diretoria de Expediente, Educß"'ão, S6Ú i de que se acha à disposição dos mesmos. diá- Consciente de que meu voto não foi discrieio-
v ,riamente, à Av Marechal Deodoro nO 210, em nário e muitH menos incongruente, s�m quererde As�istência Social, foi rf'gistrsdo e publicado 01 Jaraguá do �ul, das 10,00 às 12.00 horas� respingar lama em quem quer q�e 8t'j'l. �onsidero.P19r7es•.ente decreto, aos tI diaa do mês de maio de ,i, II por esta exposição que me achet na .o.bngação dt\

Dr.' Max Roberto Bornholdt b I d'

I fazer para salvaguarda de �espon88 I I alles, conJoão MlJthias Verbinenn, Diretor i
sidero, repito, lavl!da a mmha �lm,: nas á.gua8
lustrais do livre arbítrio e do eqUilíbrIO cODSClentt'

rW-��::----_·:-�-_·=------�--�AZ de Ouro ��������.�.��'=�
�:�. BEB IDA S MAX WI L H E LM SJ. �ijimuda' d·ire·torl·a �(�ded:e. rG����;�dal:aB��fa,����d"b:Op:.;���a:f�r�:;• : fórmulas, malS do que 8 razao, que crlam � malO-

H
••�. B O trltdicionlll e velerano I ria d08 n08808 julga�entos".
8 R e v end e d o r d a :l Az de Ouro B. C., funda- I
p

" : do em 1948,· acaba de ele! .

(� B R'AHM'A, C H'O PP i ��d:' d�:'IO;;:j:a'7.tM::'O ir;:--- ·�.i , j 11972, que recaiu. nas pes li fl1\r" llUln718 .

n soas QOS segulnlea bolo 'lLJI o JlILr

·I� em Ja ragua'
.

doSuI·' ��g �:�f�� ������e��ecre��il�er I i)
__�;;�D""-O---�""�"":""'���""r-�;-d""'e'__"'''''-

..
_.....__"v.__

�
.

. , =, Ivo Kaufmann; T.esourei.ro .!

�:
H G O d São Paulo � Guanab8r8 - Estado do Rio de.

AI t V I dI·
- , : amllion arCla e .a o' I ,

•=:.:,: O a e
\

o ta) aI, e, agora :� i res· Millon St.�nge e Eu I�'. Janeiro - Brssflia,
.

.

.

D

.

� : gêniO V. ScIJmockel. Cum ,) Processamentos perante q�aisquer. Mi"
tambem 1n teg'rand0,-sena

I;
prtmemos des�a fôlhB. c�m i �

nistérios, Autarquias e Repartições \ públIcas
..

,"'�. VOIOS de prohcua aestao I, em 'geral. ,

f.:� Grande Florianópolis,. �
to

I�
Escritó'rio CeDhal:

� r'
•

I Av8n-ida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

�. onde àlém dos seus produtos r�vend'erá H . Leip e assine ! - (Fone: 52-1894)

L�""�,�.��� ,.�..!!:.�� ....,.,�",�...�Y..�..,:..J Se;:áriO I�IO-dr�::i�: GUANABARA

�NO LII - IARAOOA' DO SOL (S�NTA CATARINÁ) 'SAB�DO, 15 DB MAIO DB 1971

Estado lIe Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
)BrBDUÓ da §ul

Acidente Automobilistico na

Ro-dovia BR. 216

Portaria n. 06
O Prefeito Municipal de Jaragua do Sul, Es

tado de Santa Càtarina, no uso e exercícío de suas
"

atribuições; R E S O L V B:
'

Conceder Licença Prêmio:
De aeôrdo com o .artígo 149, da Lei n 4.425,

.: de 16 de fevereiro de 1970, adotada por esta Mu.•
,

níelpalídade-
A Antônio Qua�ros, ocupante do cargo de

Escriturário Padrão "Q-5" do Quadro Único do
Município, de 6 (seis) mêses correspondente BO

deeênío compreendldo entre 28 de fevereiro d ..
196t a 28 de Ieveceíro de 1971, para gozá la em

período integral, a contar d4 presente data.
Comunique,ss, Registre-se e Publique-se ..
Prefeitura Municipal de Jaraguá .do Sul, 3 de

maio de )1971. ,

Hans Gerbard Mayer, Prefeito Muntcípa!

----",.,-,
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