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aatarinensesComissão
.

..

aongresso Municipal de
tala rrebalhedorea no pais. dores das Ilhas Reunião S·oúde· .. R· . e u' n e · s e"França e Alemanha", que vivem ne França, e

informa, "recebem, a .cede que não encontraram, co-
ano, número crescente de rno cidadãos franceses orí-
operários porfuguêses, es ginêÍri05 de região subde.· 4a, - feira última, às 18 05 segulnres cidadãos:
penhéís, italianos, gregos, senvolvlda, o aeolhtrnento horas, reuniu se ne Bíbllo Prefeito H ans Gerh.rd
turcos ·e de outras neclo :

que lhes
'

era prometido na
léca Municipal, a Comissão Mayer, Plínio Gereut, dr.

nalldedes, etraídos todos metrópole. Municipal de Saúde.' A Geri Edgar Baumer, Horlt
por salários mals eltos reuatão tinha por finalida·· ôreln, dr. Mario de Sousa,
por fôrça alé da diferença Promete o Senador C. de .. avaliação das ativi- Victor Bauer, Heinz Barg,
do valôr da moeda." tarinense, um estudo eõ- dades desenvolvidas no Arno Ztmmermaan, ::>astor
Após conceder IIparte bre o problema dos jovens período, ínformando-se oa Hans Spring., Aristides D.

do Senador Carrete Pinhei.· brasileiros que vão rrebe- ocasião Que foram realíza- _na, João Lúcio da Costa,
ro, lê o conteúdo da re- lhar no estrangeiro pera,

das 23 reuniões, somando Mauro Koch, Geraldo Mer
vlsta francesa L'Expresa se conveatenre., submeter 3.5.10 peseôas, 160 pessôas kle e oe Vereadores Sigolf
de 27.9 ii 3.10, que estam ao Congresso Nacional em média por reunião, ôchünke, Eugênio Strebe,
pa reportagem sôbre pro- projeto de lei, dtsclplinan alcançando cerca . de 600 Affonso Franzner, Mário
bleme dos 40.000 trabelha- do li matéria. famílias. Segundo a exten Marinho Rubini, Belarmino

cionista Ruth Nickel, o Garcia e Albino Wehrmeis-
"", programa. constou de um ler. A reunião do d·ia 3 do

Arena Recebe ArA0 FISCAL INTI:GRAD:1 ��::��eODIi:!UãC:��� meor�e ����:�:'���r���t:�e::��
PresidenteN· 1 v �" dores do tmeríer, especial tes o Vice-Prefeito, Verea-

aCIona .

mente com respeito à ht- dores.: componentes da
Com o objetivo de pro- giene pessoal, conetrulndo- Comissão, Udo Leal e as

Esreve em San Ia Cere- programa seseóvolveu-se mover a ínregração e preso se, graças ao trabalho Exrencíontstes da Aeeresc
rtne, dtas 4 e {) do corren medianIe visita à Assem- lar maior dinamismo às desenvolvido, 180 fossas. Ruth Nickel e M li r c i a
re, o Presldenre Nacional bléia Legtslenve, audiên relações trtburéríee dos Durante as reuniões, torem Lehmkuhl, de Jaraguá;
da ARENA, Deputado Fe- eles aos srs: Prefeitos, níveis governamemais fe- exibidos filmes educativos, Gläucia P. Conceição de

,

deral João Balista Ramos., Vice Prefeltos Presidentes dera) e estadual, o ôeere alcançando as reuniões Blumeneu e Merllene Copl,
Para pillrticipar,das soleni· de Câma'ras,' Vereadores.. tário Sérgio Llchôa de Re- '

absoluto êxitQ. Participa- de Guaramirim. Nova Feil-
dades e reuõiões o, Presi Presidenles ,e Membros ,de] zenge, r�.presenla,ndo.o "," Í'am"_"dir�!ªW�I�,_ das, re.ll-. �<Jli�' está_iu,arGa·d;.)·:-l!ll�r<ll à�?
âinlê' êm'exetcíeló Relfälo -Dherór'i6s Munk'ipais, al- G-over�0'�do "Estadõ, <e!!.

-

niões, além das. eXlen'cio" 18 hs. da 8 do corrente.
R,amos da Silva, convidou moço 11'0 Club� ,Veleiros sr. LUIZ Qonzaga F.u�t�qq nistas d� ACAR'ESC:, tn,jl;is' ,

os Prefeitos e Vice·Prefei da Ilha de oSlUnG Catarina de Andrade, SeCrela1'IO ,da
.tos eleilos sob sua legen reunião plenária no Palâci� Receita Fe�e!al! .represeí1- ,

dLl. O programa consloLi da Assembléia Legislàliva, �ando o. M}msl,erlo da Fa.

de recepção no AerOPOrlO entrevisla coleliva à im ��n�a, �rm�ra.m �� 'con

Hereilio Luz visita ao -prensa janlar em Blumenau vemo. lerça-felr� ul!Jma na

D,irelório Regional, v,.' iSiI.ilI
e

e.nlr�V!sta. no progr.ama I
Se�relaria da FazeQd�..A

ao GoveJll'Jadpr Colombo Ponlo por ,Ponto, d.tI TV i'l�Smalura. do
. conveD�o

Salles. ao Vive-Governa· Coligadas, de Blumenau. visa tambem ii ..�Iegr�çao
dor Alilio Fonrana jémlar O Prefeilo' Hans Gerhard das reas admlDlslratlvas

no Clube 12 de Agôslo e Mayir e o Vice-Prefeito fisc�is além �a assistê�cia Sérgio Uchô& de Rezende
enlrevisla pela TV Cullura, Eugênio Vílor Schmöckel, na fls�ahzaçao_

dos ,trIbu-
de Florianópolis. I fizeram· se presenles às lOAS e mforl!lac?es e c�o- socia. e econômica do tri.
No dia 5 do corren·te, o solenidades e reuniões. nom�tros fiscaiS de a.cor buto. A segunda consisti.

. .. do com os objetivolS bá- rá na ação fiscel -inlegra- O Deputado OctacHio
sicos da Polílica EconO. da dtrela, A parte prolo, Pedro Ramos, vem desen.
mica Fiscal. colar do acôrdo foi assi· volvendo intensas ativi
A campanha firmada com nado pelo Superinlendente dades. procurando aten.

o convênio compreende Regional da Receita Fe- der a região que lhe
dUlJS fases, uma educativa dera). sr. Hélio Mazzoli e elegeu por eXpressiva
� a outra repressiva A pelo Secreláfio S é r g i o votação. Dia 21 de outu.
primeira conscien!izará li Uchôa de Rezende. bro, o ilustre represen

.

: Sob o titulo acima, dêneia8 contra os )'pica· população da imporlância taD,te jaraguaena6 apre.
o "Informe" - Semanário retas" que pr6lcuram ex sentou indicação, sob n.
dos Munieipios, edição D·. pIorar 08 Prefeitos do 359/71, unâuimemente
278, de Florianópolis, 8S interior, valendo se de

P d C I· C ttampa alerta do vereador expedientes exeU80B qUA e r O· o In" om e n .�
gaúcho Revoredo Ribeiro, 'a própria Revolução, que .' ··u R f·

.' · ,

'))contra a8 a t i v i d a d e 8 êl�smencionam, condena. . 'e 1 n a r 1 a J a tem o c a
advocatícias de um, ba Na sessão de 14.06.71, de, seus interesses, esem· .

charel em Brasília Se V a L"a de Fa'rl"as agora reunido em Iivreto, inluitos oulros senão o da

gund.o o mencionad� ve aness I .

o Depurado Federal Pedro confraternização universal

reador, estariam sendo I Dia 28 de Outub.ro de Colin fez um vibranle dis· dos povos de boa vonla

enviado aos Preftlitos do 1971, às 9,10 hs., Jilaseeu curso, comenlando a alua- de, ú-nico caminho para li

Pais cartas tratando de no. Hospital e MatQrni· ção do Minislério das Re· paz e part! iii tranquilidad�
assunto ligado ao Salário dade Jaraguá" uma en laçôes EXleriores, hoje firo dentro da comunidade uni

Fam1lia, cuja irregulari- cantadora menina, que memenle dirigido pelo Mi- versal dos povos civilizlI
dada poderia ensejar o os f�lize8 papais -- AI nislro Mário Gibson 8ar- dos."
encaminhamento à Poli· miro Antunes Farias bosa. O pronunciamento,
cia Federal, caso não Filho e Elizabeth Farias, teve um aparte do Dep.
fOBse tempestivamente vão dar o banito nome. Daniel féiraco, cumpri
oontestado ti esclarecido de VanesBa Lia. Seus menlando o ilustre orador Rohsun d!l Co't!l 8181u8
o alegado desvio �êsses avós Almiro Antunes cPI�lIlaeseerleCnl�dr�dcl�m'�on·tmoPecleo"'nm· DOI'a 07 UdO m"e�sU�e.Uo·ulu N OTAreeurs08.Paratantocobra (Maria SaUes) Farias e .. � �

_

ir.

2 mil cruzeiros para a Martim Simão (Harcília) qUI! tratava de um probie· bro, II cegonha VISitOU o·· ..

"ampla" defesa no p'ro- Schwartz, não cabem ma que dia a dia mais casal IIson (Amazilda da
.

IM.Pcelso administrativo, sen- dentro de si, tal o con lerá que ocupllr 110S li nó.s CosIa) Ba510s. trazendo ,.
do 50%, no áto, em che· . tentamentQ que 8 menina todos como brasileiros, e para seu convívio um ro

.

que visado. Aliás, s Pre proporcionou, . fazendo, especialmenle aos paria· buslo menino, que os pa- O Diretório Acadêmico dos IV Jogos C�louroll
fEitura Municipal de Ja- mesmo o nOl80 conhe� menlares: a posi'ção do pais já escolheram chamar do· Centro de' Bstudos serio também r.ealizados
raguá do Sul, também cido Almiro Antunes Brasil ,no mundo. O De· se de Robson. As famllias Básicos, fará reali�ar de na8 dependências da
recebeu o expediente e, Farias; deslocar se de putado Pedro Colio assim Bastos e da Costa, eSlão 5 a 12 de novembro pró� 'Escola: de Aprendizes
como nada tem de, des- Imbituva, o.nde atualmen- concluiu o seu discurso: 'exullanles com o nascimen' ximo vind., os IV Jogos Marinheiros, Bendo que
vios .. de irregularidades te reside, para abraçar "junios, os pàíse::s em de· lO do Robson, .. que, pra- Galouros, sendo que o 8S demais provas serão
para .se defender, ji col1. o casal e s'" Vaness8. senvolvimenlo devem me· zeirosamente, nos junlamos. de8fil� de aberturà· será -levadal a efeito no -Bs·
féecionou expediente ao Esta fôlha cump,rimen. recer uma· justa participa· apresentando ao melino, realizado. na Escola de tádio da FAC .' nOI dias
Senador Antonio Cárlos, ta a menina, OI felizes çio nOI frutos do progres· aos pais e avós, OI nos- Aprendizes Marinheiros. 6, 7, 8, 9, 10, '.11, e 12.
para aI devidas pruvi· pais • avó.. 80 hUmano, sem alienação. sos cumprimentos. As provas de Atletismo

'

Trabalhadores
Repercute nc

O �etJador Antonio

.car·1
rinenses e brasileiros.

loe Konder Reis, dia 12 "Creio, porém," disse o

de outubro de 1971, ocu- Senador, "que iS questão
pou ii tribuna do Senado, não se vii esgotar com o

pare ae referir ao caso doa resultado de .ais procedi
trabalhadores cerertnenses mentes, onde a amlzade
na Alemanha, onde 3 dê bresllelro-elemâe há de,
les morreram em eireuns mais uma vez, demonsrrar
tânclas não l:tuilo claras. sue firmeza e pujança."
Disse o Hustre represen

.

A seguir, menciona o

tente catarlnense confiar fenômeno, da. migração de
plenamente na ação do trabalhadores" narureís do
go\'êrno brasileiro pera, Sul da Europa'- -116lia,
através via diplomláica, Espanha e Portugal, onde
ebrer das autoridades ele- a ôuiçe, ímportedcra dê!
mães rôdos 08 esclerecí- mão de óbra vem adetau
meDIOS, necessários plllril do medidas disciplinado
ii tranquilidade des cala- ras de permanêncla de

"Picaretas" de Brasília
PrefeitosExploram

Depufado
Oclacilio
Reinvidica

. "' •.,': ..

....

aprovado, solicitando a

transformação das Esco
las Reunidas Alzemiro
GODçalves, de Batêias de
Baixo, m uni ri í P i o d.
Campo Alegre, em Grupo
Escolar, autorizando·o
para o funcionamento no
5.° grãu do ciclo básico
e pleiteando reformas DO

prédio escolar.,

Afinal, acabou se a bri
ga pela localização da
refinaria II ser inslalada
no exlremo sul do País.
Depois das marchas e coo·
Ira· marchas, o. pedaço
maior acabou sende dis
tribuído ao PariÍDá, deven·
do ii refinarià localjzar-se
em Araucária, .cidade qu�

Iroca a' afamada batatinha
pelo pelróleo. Na solução
salomônica, coube aos ca
tarinense8 (,. terminal, a
ser instalado na bacia -de.
São Francisco do Sul.
Assim, na guerra que não
se realizou, entre mortos
e feridos, lôdos se salva
ram.

P,ARA
RENSA

A

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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E para que chegue ao 00-1 -Inhecimento de todos mandei I Rep resen taç a-opa'isar o pFesente edital que
será publicado pela impreosa E.lam.,anto residente em OURITIBA,
,e em cartório onde será
afixado durante 1) dias. Se regIstrado no CORE do PR. desei a re-
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por semana, em todos

AI t V 1 d I t
os e6tab�leeimeDtos São Paulo - Guanabara - Estado do Rio' de

:. O a e
.

o a) aI. e. agora :.8, de QUillquer grãu 'de Janeiro - Brssßia.

I t b t d
B ensino, públicos ou

. �roces8amentos perante quaisquer Mi..

f� am
,

em In e9ran 0-sena �J _p_a_rt_ie_UI_,ar_e_s.__ Dlstérlos, Autarquias e Repartições Públicas

f: G d FI
'

1 3 -
em gera1. ,

'

�.�' ran e orianopo is. � Escritório CaDtral: /,

I d I
B VENDE-SE Avenida Franklin Roosevelt, %3 - Grupo 303

� ;. on e a ém dös seus produtos revender� 'il Uma bicicleta .escolar, (Fone: 52-1894)
:

.

B R A H M A C H O pp:) marca Prosdócimo, raios

�z
C - S9 ' ,

I.w.",..,,,,,w,.,��.,,,,,.. ,.,,w,,,,.:n,,,,, ,,.,�.r.. ,,,� _�..,.v.r..J ��i�;:�·:�.,::.d::::�'o
Rio d;.:::I�: GUAtiABARA

.

i
.... y "'''';;Iho'''F�--�e��

B N O E
.

Estuda. Plano para Melhorar
cGC �MF) n·. 84.430.610/001 a Pr d

,.,

d' A' RS SCFrutlleras e Ornamental, Assembléia GeralOrdinária .

O uçao e rroz no e
Laranjeiras, Pecegueiros, .

Edital de Convocação PELOTAS (AGRINOTfCIAS) - Encontra se em

Kakiseiros, Macieiras, Ja- Ficam convidados os srs. acionistas para uma
fase final de apreciação pelo Banco Nacional de De-

botícabeíras; etc. Roseiras. assembléia geral ordinária, a realizar-se em
senvolvlmento Econômico (BNDE) o plano récaíco

Dahlias, Camélias, Ooní- Itapoeuzínho, municfpio de Jaraguá do Sul às cíeeríüeo denominado "Pesquisa Agronômica e Pro-

ASSINATURA: féras, Palmeiras, eto., etc. '08,00 horas, do dia 27 de novembro de 1971' em duçãe de Semente Melhorada de Arroz no Rio Gran-

Anual .. . . CrS 10,00
'

. sua séde social, com a seguinte Ord'em do 'Dia: de do Sul e .santa Catarina." O trabalho foi elebora-

Semestre .•• Cri 5,20 PÊQAM CATÁLOGO a) - Exame, discussão e votação do relatório, do, conluntemente, por espectaltetes do Instituto, de
Avulso • • • • CrS 0,20

_ ILUSTRADO
balanço e parecer do conselho fiscal, inclusive D�squisas Agropecuária do Sul (IPEAS), Instituto

Número atrasado Cri 0,22 conta encerrada em 31 de agôsto de 1971. Rlo�rlndense �o. �rroz (I�GA), Faculdade de Allro-

ENDER�ÇO: b) - Eleição do conselho fiscal para o exer-
norma e Veterlnérle. da -Llmversídede Federal do Rio

Caixa Postal, 19
Leopoldo Seidel cicio 1971/1972, Grande do Sul (UrROS), Centro de Treinamento e

Avenida Mal. Deodoro, 210 _( CORUPÁ _ c) - Assunto de Interêsse da sociedade. Informação do Sul e Faculdade de Agronomia Elíseu

Jaraguã do Sul _ S. Catarina
. �VI�O ">, Acham-se à disposição dos Irs.

Maciel, da Universidade Federal de Pelotas (CETREI-
_________....: o:::::::::n::::c:::::o ......o:::::::ac:::::::ac::::- aeíoníetas, na sede social, os documentos a que

SUL-FAEM/UrPel. Visa, bàslcemente, ao desenvcl
se refere o art. 99 do decreto-lei n,o 2.627 de 26 vímenro e ao aperfeiçoamento dos trabalhos de pes-

'II de setembro de 1940. quisa e produção de semente de arroz em ambos os

'Itapocuslnho, Jaraguá do Sul, 18 ds outubro Eeredos sulinos.
=======d de 1911. .

. O B ND E deverá financiar cêrca de Cr$

Aniversários: Rea'istro Civil João Lúcio da Costa, Diretor Oomereíal 3.243.161,32, enquanto que as demals instituições par-
.. tlclperão com a importância de Cr$ 4.272.093,00, num

Faaem anos amanhã Aurea Müller Grubba, C íicial total de Cr$ 7.5! 5.260,32.
"7" O [osem Eugênio

do Registro Civil do I.Dis· Certificado E'xtravlaado-
,Benn, em Jaraguàzinho;

trito da Comarca de Iaraguâ Alguns Detalhes
_ o er. Alfredo Alber. do Sul, Estado de, Santa Eu" ARNOL KELBERT, alemão, casado, paitor,

to Stäehlin, nesta cidade; Catarina, Br3,511. residente e demícílíado à Rua Jorge Czerníewícz, O Centtaro li ser esrabelecído entre as partea
_ ,a Ira. Clara Glo-

Faz Saber que. co�parece- nesta cidade de Jaraguá do' Sul, Eatado de Saota prevê ii vigtncia prática dos trabalhos para o perío
watzki, espôsa do Ir. Vi-

ram no cartó�l� exibindo os Catarina, declaro para 08 devidos fins que foi ex- do de um ano ce quatro meses, com ênfase sõbre
tório Glowatski. d�cumentos eXlgl.d?s pela lei travlaäe O CERTIFICADO DE PROPRIEDADE da Ecologia, Doenças e Prlg�s, Melhoramento e Prätl-

Dia 08
'fIm de se habilitarem para Lambreta ano 1964, cör gêlo e verde, plaea D,o 0064 ces Culturais, Tecnologia, Confrôle de Plélnfas Inve-

casar-se: chassis n .•115019348, Motor LB 150LIR12ULEK. SO:'lJ5, Eslalfstica Experimental e Análise ,êconômica
- A j" v em Valdítia Jaraguá do Sul, 30 de outubro àe 1971

.

Sementes e divulgação ampla dos resultados da�
Manes, nesta cidade; Edital n. 7.834 de 27/10/71 . ARNOL KELBE.RT pesquisas.

,.

- o jo,em An t e n i o Adelin. Pínter e
Em Santa Catarina, o trabalho caberá à ESfação

Cdea.,rlo8 Padri, nesta eída- Lina K.iser Experlmenrel de Uruesenza, da rêde do IPEAS.Edital n. 1.836, de 27/10/71 Ele, brasileiro, solteiro, ,
.

er

_ o sr. Dr. IIton Stein- Ele, brasíleíro, solteiro, Egon Drews e lavrador, D aR C i d o em

grãbsr, PrefeitoMunicipal lavrador, nascido em Ja- Edeltrudes Goetzke Jaraguá do Sul, domici· I----------------'---�

de Corupá; . ragu' do Sul, domiciliado E
liado e residente em Rio Condicionadores de Ar

_ o jovem Sérgio Jo- e residente em Ribeirão le, brasíleíro, solteiro, da Luz, Deste distrito,
é P Iunei

. Alíee,: neste distrito, filho mecânico, nascido �1Íl filho de Amotdo Horn- "A D M I R A LUs etets. uncíonärio de Jaraguá do S·uI, domící-
.

A Co
.

I de Oswaldo Pinter e de burg e. Wanda Mueller
. merCla . líado e resident.. °m Ilha Hornburg.Terezia Burger Pinter. '" '"

Dia 09 da Figueira, neste distrito
Ela, brasileira, solteira, filho de Arnoldo Drew� Ela, brasileira, solteira,

doméstica, nascida em e Lili Sasle Drews. doméstica, nascida ew
Jaraguá do Sul, domici- Ela, brasileira, tlolteira, Pomerode, Beste Estado,
liada e residente em Ga. balconista, nalcida em domiciliada e residente
ribaldi, ne s t 6 distrito, Jaraguá do Sul, domici.· em Rio da Luz, n e li t e
filha �e Alfredo Keiser liada e residente em à distrito, filha de Alvio
e �lvrra Krehnke Keiler. Rua Presidente Epitácio Romig e Agaes Romig.

.

' Pessoa, n e li t a cidade
EdItal n. 7.835 de 27/10/71. filha de Helmuth Goetzk� Edital n. 1.839 •• 3/t 1/11
Jandi� Luiz B.ernardi.e �lrmgard VollesGoetzke. Vanildo BachmaoB e
CatarIDa Pomianowski . Catarina Bassani
Ele, brasileiro, solteiro,

Edital D. 7.831 �e 3/1J�11
tratorista, Ba s c i d o em José Koch e

Arrozeira, neste Estado, Cecilia de Assumpção
domiciliado 'e residelite EI�, brasileiro, solteiro,
em Santa Luzia, neste operário, nas c i d.o em

distrito, filho de .José Guaramirim, neste Estado
Bernardi e Regina Ber- domiciliado 8 résident�
Dardi. ' 'em JOinville, neste Estado,
Ela, brasileira, solteira, filho �e Marcolino Koch

servente nascida em Ja- e MarIa Roden Koch. Ela, brasileira, solteira,
raguá do' Sul domiciliada' Ela, brasileira, solteira, industriárÍa, nascida em

e residente' em Santa industriária, nascida em �araguá do. Sul, domici

Luzia, neste distrito, filha �8raguá do. Sul, domici- ha�� e reSIdente em �i
de Hilario Pomianowsky hada e .r.eslden�e em· à b�Irao �olha, Deste �III
e Inês MaffezzolH Pomia- Rua Emlho Stem, nesta trlto, f II b a de AleIXO

nowlky. cidade, filha de Reinaldo Ba.ssani e M�ria Hilles
Thomaz de Assumpção e helm BassaDl.
Ana Maria Berta de As
sumpção.
Edital n, 1.838 de 3/11}71
Lourival Hornburg e

Astalina Romig

Emprêsa jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

• 1971 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

MUDAS
Indústria Textil "Jarita" S.A."CORRflO DO POUO"

Fundação: flrfur Muller .,; 1919

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, nascido 6DJ

Jaraguá do Sul, .domici,
liado e residente em Ri
beirão Molha; neste dis
trito, filho de Albano Ro,
berto Bachmann e Emilia
Teeilla ßachmann.

.

A melhor oportunidade de adquiri·lo no

seu Revendedor Exclusivo.
.

"COMÉRCIO E IND. BREITHAUPT S.A."
Prêço de Fábrica. Faturamento Di,reto

da Própria Fábrica
V 1. S . I T E - N O Sb

- O sr. Artur Borto·
lini, em Itapocuzioho;
- o sr. Belmuth Krü

ger, nellta cidade.

Dia 10
,
- A sra. Vva. EdifIla

Franco, em Pôrto .Alegre;
.

- a era. Al!lta, 8spôsa
dó sr. Heinz Marquardt;
- o sr. Milton Albus.

Dia 11·
- O jovem O 8 m 8 r

Meier, nesta cidade;
- o jovem E u o I i d e 8

Piccinini, em São Paulo;
- Ó jovem Mauri Ge

reDt, ,em Astorga-PR.
Dia 12
- O sr. Geraldo Meier,

nesta cidade;
- o sr. Dr. Murilo B.

de Azevedo, nesta cidade;
,- a sr. Dr. Fernando

A. SpringmanD, em 13'10-
rian6polis;

- .a Ira. Ildegard Kres
lin, 8spô8a do sr. Rodol�
fo KrelBsin, em Rio da

----------

Luz;
,

- o sr. Walde.mar Kars·
ten;
'- o jovem Nilo Zapel-

Comunidode (VDIDélico tulHarlla ,de JorBDuá do 8ul
Assembléia Geral Extraordinária

Ia, em Itapocuzinho;
- a jovem Isolde Maria

Stinghen, em Gambá·PR.

São convocados t'odos OB membros da Comu
nidade Evangélica Lutherana \ de Jaraguá do Sul,
de 8côrdo com o Artigo 36.0 IV de seus estatutos,
para a Assembléia Geral Extraordinária, a reali
zar se DO dia 14 de Novembro de 1971, às oito
horas da manhã, no seu salão, à Rua Professôra
Estéria Lenzi Friedrich, afim de deliberarem sôbre
a seguintt! ordem do dia:

I, - Exame das Cont8s da Diretoria;
II - Aprovação de um plano de saneamento;
111,--: Assunto de interesse da Comunidade:
Jaraguá do Sul, em 27 de outubro dê 1911.
Por ordem do Presidente da Comunidade

Ewaldo H. Boss, Secretário
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!

Cataríaease
D· eça-o o Doutor Milton Cunha, Juiz d, Direito da III Frei Aurélio Stulzer - Niterói, RJIr' Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca Havia o Xavier dos 'I'res Rios, colega da es-

.

tarina. Da forma da lei, etc, oola do prof. Heleodoro. Fugín ds casa. VoltouAtravés da presente apraz-nos comunlcar-lhe que FAZ SABER a todos os que o presente edital maís tarde. formado em farmácia. Já disse: da páem Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 22 de praça, COQl o prázo de "inte dias 'firem ou dele virada; do cbifre furado.de outubro fói elerra a nova Diretoria desta Entidade. conhecimento ti'erem e interessar PÓ188, qus há de Nos domingos estava na missa.
que ficou assim constituida: ser arrematado por quem mais dér e maior lance Na La matriz havia baacos provisórios. OPresidente - Dr. Odracyr A. Cubas

. oferecer, em frente às portas dó Forum, no dia 26 cinema do Bmílio Píazera e do papai doara aquêlesVice-Presidente Dr. Osny Cubas D'Aqulno de novembro do correnle ano, às tO horas, o imõvel penho- bancos duros e de encosto grosseiro, Havia, naSecretário Geral Dr. Waldyr H. Neumann rado a exeoutada EMPR�SA DE TRANSPORTES frente uma meia dúzia ou maís, de banquinhos,1.: 5ecret�r.1O Dr. M.árcio E. Fi�c�er ):l'RENZEL S.A, ns ação executiva fiscal n.D 5 ?64 baixo�, mal pregados par!, 88 crianças. Rigoro�a2., Secr�tarJo Dr. Pier Marcheaínl que lhe möve à FAZENDA NAOIONAL. abaixo mente separadas: a8 menmas do lado do púlpito,Tesoureiro Dr. Reny O· Boehm descriminado: nós da outra parte.Orador Dr. Luiz Braz da Ponsece 1) - Um terreno, situado nesta cidade, à Av De vez em quando um daqueles banquinhosBibliotecária Ora. ôuene C. Senna
, ' Getúlio Vargas, oom a área de 161.50 m2, fazendo traiçoeiros, pouco sérios, arriava com a gente.Diretor Social Dr. Rolando .Wetzel frente na referida Avenida, oom 17 metros, travessão, Ruim quando a gente virava para traz e ficava,Diretor Científico Dr. Heínz Krtckeldorf dos fundos com terras da Emprêza Auto Viação com as perutuhas 'esticadas para cima. DaquelaConselho Fiscal: _. Dr. �alfrido L. ��hnke Oatartnenaa S.A., com, igual metragem, extremando trtste situação se via muito bem o riso ma! eontí-- Dr. Díalma M. Vieira com 12 metros e 10, em terras da Emprêza Auto do das senhoras devotas. Dava raiva! Nmguém

,.- Ora
.. Norma Elisa .B�b _ Viação Catarinense S.A. e de outro lado com 7,10 aeudíal Cada um que se virasse, embora viradoEste seman�rJo cumpnmenta a novel dtreção da mstros em terras de Jensen & Oía., registrado nes- já andasse! '

odontologta cetartnense. ta Comarca, sob n D 18 �94:, às fls. 178 do li vro 3-1, Da. menínas nunca virou banco. Nós andava-

����.._.....�;,
avaliado em e-s 2.400,00, mos desconfiados. Diziam que era porque as me-

.

'

, Assim há de ser arremataâo referido ímövel, nínas não se mexiam!
Dp. Reinoldo 1\1upapa POt· quem mais dé� e_maior· lance oferecer ?oima' �ra o domingo �e R�m?8. A bênção se far�a

}
,

i
do preço da avaliação, podendo ser examinado na misse grande. E ar a multidão tomava-se demals

II ADT.OGADO II dito imõvel, por quem. interêsse ti\1er., no loca.l em numeros�. A igr�ja for';l8cia palmas de s,acú, ben-
,

.
,qua se encontra ou seja endereço acima menciona- tas, no fim da mrsse. FICavam perto dos degraus, ( do. E, para que chegue ao conhecimento de todos do altar. Muitos traziam as palmas de casa e se-

} Eserítório ao lado da Prefeitura, , ínteressacos, foi expedido o presente edital, que guravam na mão. Qu@m não tinha comprava no

L R' GU! DO SUL _J
será afixado no local de costume. âs portas do Fo- Lopes Paiva, o português, que fôra jardineiro doJA

_

A
rum e publicado no jornal local "Correio do Povo", Domingos Rodrigues da ,Nova.

'

���..-e..........� ,na forma da Isí. Dado e passado nesta cidade de Coitados de nós 'crianças. Encurralados nos
, _ Jaraguá do Sul, 80S seis dias do mês de Outubro nOS80S malerrumades bancos sem ver o padre no

Mais 1.900 Participam do Curso do ano d s mil nosenentos e setenta e um. Eu, altár. Inquietos. O ealor apertando. Oerímöaía por.

F da t d C It Amadeu Mahlud, Esorivão em exercício, o subsoreví. demals comprida!un amen os a u ura
, (as) Milton Oaaha, Juiz de Direito Pois eu me lembro dó. Xavier dos Tres Rios'.

Catarínense A prisen te cópia confere com o original; dou fé. Desandaram' a enfiar a .ponta espetuda � doida do
Jaraguã do Sul, 6 / Outubro I 1971 ramo uni nos outros. FIsgava como alíínete. Era

Mais seis cidades, com a participação de 1900 O Escrivão, em exercício, Amadeu Mahfud n08 flancos, era onde doia maís.
alunos conheceram os Fundamentos da Cultura ....;�-_...... .________ Quando chegava a vêz da' desforra no Xavier
Catarinenss, curli10 que o Departamento de Cultu

As" RI-mas do Claro' V 'I .

t
êle falava, baixo, sério, com autoridade: «Qui�to

ra da Seoretaria do Govêrno vem promovendo a en e gente, que o padre zanga! .

desde 1969.
Mas o padre, o «Bruder» e o Opapa Emmen-O curso foi realizad,o no parlodo de 16 a 25

doerfer andavam muito ocnpados no. altar. Nemde agosto nas cidades de Jaraguá ào Sul, Mafra, Sendo meu agradavel dever podiam enxergar as crianças, por cima daqueleCanoinh8s. PortQ União, ,Caçador e Curitibanos. Meus votos te apresenlar muro, de gente, na frente, n08 lados, que ficavaEm tôdas 8stas cidades a promoção contou com a Não quero deixar de aparecer escuro.colliboração d,al Pref.eitura�_ Municipais.
'

I De alma e coração Ie cumprimentllr,

Como na$ demaIS reglOes do Estado, também A' " - ._ No final.o povo avançou para pegat cada
no Planalto Norte ê8te curso' despertou grande O eXilo na VIda !ao IlII.meJ?do, qual uma palma benta, empilbbdas perto dos de-
interêsse o que está constatado pelo grande número Pelo qU,al cada dia ma.ls s esforçando '

graull -do altar. Muito temeroso Bubi ts-mbém. Que
de participante's; entre proféssôres, 9studàntes,' Por grande ,pa.rle ,Iens .a�cançado confusão tremenda! Um fim de mundo, aquêle
profissionais liberais e intelectuais.' Prazer e alegria a famlha dando

avanço alucinado!
Por cidade. a frequência so curso foi a seguinte: A 'poli!ica que estás sustenlllodo

Jaraguá do Sul, 315 participantes; Mafra, 514; Demonstra bem o teu sucesso Apavorado, fiquei de lado observando e não
Canoinhas, 242; Porto União, 256; Caçador, 310 • A cidade sempre aumenlando é que veio parar aos maus pequenos pés uma

Curitibanos. 465. O municipio revela grande progresso,
'

bela palma? Peguei depressa, e dei o fora rápido,
de mansinho, com medo que viessem reclamar.Sossego espiritual e 5l11úde Ie desejo Des00nfio que naquela hora nem ajoelhei diante

v,END E _ S E
Valendo mai� que oulra forlunl qualqQer do Santissimo.,'

,

Guarde sem ,re este nobre ensejo: I Era_linda e grande! '

,

Um terreno à Rua Alcântara. no Bairro de Boa Ajudar iii todos: homem ou mulher Todo o mundo ficou invejando!
Vista, c/201,5m de frente e 45m. de fundos. jamais esquecerei os Teus Conselhos

,

Informações à Rua São Paulo esquina c/a Rua Enquanto vivo e existenle
Içaras,141 em Joinville, com o sr. Otto Melchert De Corupa este 'homem velho· .

ou nesta Redação. Teu admirador: Claro Valente

, Odontologia
tem nova

Edital de .Praça 'Missa no Jaraguá - Velho
I

•

u====================o�==============�====" de Gustavo Henschel

I,,' Nós m e I h o ramos para melhor servir você! ',', 'Comunici\l aOI seus distintos freguêses e amigos,
que mudou se da Rua Felipe Schmidt, para as

II II suas o'ovas ins:alações à Rua Gumercindo da Silo
" Além das novas e modernas instalações, mecânicos II

I
va, 72 (perto do lIajara Tenis Clube), para atender _in·

I�
,

(. "da melhor você. ','II treinados na própri� Fábrica, lerramentas especiais malS
"

II de 400) e "aquêle atendimento", veja o que ainda colo- II �.--------'---"'----""";""'o--------------'------=:·
" camos à sua disposição: II JI-------- -----------"
,,,,,, GARANTIA de 6 meses ou 10.000 km em todos os ,',',',', '. ',',

,II serviços e peças aplicadas em seu VW; II II
Escritório Jurídico Contábil

II
II PLANTÃO 'de emer.gência aos' sábados, à' tarde, e II II

Max Roberto'Bornholdt II
II domingos, pela manhã: II n n

II : SERVIÇOS NOTURNOS de rãvação 'e lubrificação IIII - Luiz Henrique da Silveira II
" (enquanto Você descança nós cuidamos do seu carrão!); II II A D V O GADOS IIII .

. .. e além disso. tudo, lança agora o CARNET DE II It II
" SELOS JARAGUA VEiCULOS (desconto de 10% em II n lll]]))(f) ]]))((l)JWITNGO§ VAlGA§ n·
", serviços e peças). Para cada Cr$ 30,00 de serviços ou II II II

II pe ç a s aplicadas em seu veículo, pagas à vista, você II II ..., �ontador llt" receberá um sêlo representativo de Cr$ 3,00. Quando. II n Registro de Firmas IPI J

ti completar o Carnet (100 selos) vá trocá-lo por acessórios, II � Escritas Fiscais "Imp. Renda II
II peças, serviços ou outras mercadorias de sua livre escôlha. II II Contabilidade ICM IIII li "

D f F" . INPSII "." e esas IscaiS "

li. Jaragua Veículos S. A. II II FGTS II
II AV. MAL .. DIQDO.RO DA FONSECA, 930 - Fone 2184 e 2189 II II Av. Mal. Deodoro, 210 ·n
II "

"

'

.J A R _A G UÁ DOS U L - SAN T A C _A T A R I IV A II II ' II.==:=====:===::===::==============::=======o::::=�==:::======================:=::=:==:. o==�==============.========:=======:===o

. \
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Grandioso Festival EsportIvo
Baependi
Estádio Max Wilhelm

.' I

Dias 14
Do Clube Atlético
15 de Novembro noe

------�---------------------------------�---------------------------------------------------------------------__-----------

C '0 R R E I· O '. O ' O . p O· y. '0· �ontr6le auto�átic� do
.

,..... limpador �e para-brisa.
ANO Lili 'I'ARl.OUA' DO SQ,L (�UNTA CATARINA) S.lBADO, 6 DB NOVEMBRO, DB 1971 N.O 2.657 Uma ehava que liga e desligá eletrônica e

automàticamente o limpador do pára-brisa, dentre
de intervalos prévi_amente 'ajustados pelo motorista,
é mais um dos lançamentos da Robert Bosch do
Brasil. A finalidade dêsse acessório ß proporcionar
maior segurança ao motoeiata em dias de garoa.
neblina e c h u e a fina, quando (') pára' brisa não

Estaré brevemente embarcando pere Pormguel recebe ,água suficieute que justifique o limpador em

Alegrias e Tristezas - Risos e Lágrimas onde lecionará Linguística na Llnlversídede de Coím- funeionamento contínuo. Nessas ocasiões. para obter
bra o sacerdote salesiano catertnenee Mãrtó ßonanl, uma boa visão, o motorista é latado a um constante

CL Paulo Moretti ligà e desliga o limpador, com prejuízos para sua

,Quanta .alegria existe, -estampada na fa.ee, O P. Bonení é natural do 'municf.pio de Pome- segurança e também para 'o bom funcicnamento do
que nada mais é do que a máscara de uma, triste- rode onde nasceu em 1932. Formou-se em Teologia ,e equipamento.
za escondida lob o capuz da conveníêneía dís- Filosofia em Roma e letras na Feculcade ôaleslane A ehase de int9r9al08 Beseh foi desenvoleida
farçada em fragmentos de riso. de Lorena, Säo Paulo. Em 1968 doutorou se em Le

. justamente para executar a eperaçãu liga e desliga,
Da mesma' fonte de onde verte o nOS80 riso, tras, tendo defendido tese sõbre dialeto, tirolês Ialado porém automàticamente. bastando apenas que ela

quantas vêzes deslizaram cascatas de ehõro, do. em Pomeranos, Santa Catarina. Da tese resultou um seja regulada para fazer o limpador funcionar. As
mesmo povo de onde extraímos o nosso gargalhar, livro que sairá na Imprensa da Universidade de São alternatieas de "juste vão· de 2 Il 20 impulsos por
quantas vêzes nêls derramamos o orvalho de nos- Paulo sob o título LlNGUA E COLTURA NUMA minuto, o que quer dizer que se omotcrista fjustar
las lágrimas. Da mesma taça em qus depesttamos COMUNIDADE RURAL DE SANTA CATARINA. a chave no número 5, por exemplo, o limpador
o pre!'iolo liquido do nosso contentamento, quan O autor é tradutor de diversos livros da sua especta- executará apenas 5 mosiraentos completos de ida
tas vezes experimentamos o amargo 'fel de nossas Iidede bem como artigos'em revistas de cultura. Em e volta,' desligando-se em seguida Q,é complemtar 1
decepções. Da mesma líra em que tangemos a 1969, a convite dos organizadores do I Convegno minuto; voltará a funcional:' depois, executando
música suave de nossos sonhos acalentados pelo dei Dielettí Trentiqt, pronunciou conferências sôbre o novamente 5 mevimentos, e assim sucessivamente.
embalo do bom .tempo quantas vêzes dedilhamos essunro desenvolvido na tese. , ,

Nessas condições o trabalho do motorista se

o som plangente de DOSRa dor espelhada na ter- redu·z 3 um simples ajuste. O reste é feito automã-
rível borrasca que se precipita sõbre a noite da Convidado afora pare mlnlstrar curso na meler tíesmente, garanttndo-se perfeita visão ao volante.
tristeza. .

' Universidade de Portugal, o P. Bonatti se consagra A chave é de fácil instalação, e, por se focalizar ao
A vida humana, numa alternância que reve- como um eapecteltsre de Isma Duma matéria ainda lado do botão de acionamento do limpador, d•

.

Ia 8UllS múltiplas facêtas. nos proporciona a vi multo raro entre nós no Brasil, II Linguística que es, pára' brisa, no painel do veículo, pode ser .li'gada
vência dive,rsificada de bons e de maus momentos, rude cientificamente a linguagem humana. O prefes- sem qualquer dificuldade ..
de horas tristes e alegres, de risos que podem ser sor carartnense tem convite pera lecionar na Llnlver-

ehõro, de lág,rimas que podem ser até gargalhada. sldade de São Paulo e ne Llntverstdade Federal de

A'
·

d t T'b I hA vida humana, nas suas abstratas menítestseões, Santa Catarina.
. C I' e n es· no r� a' onem sempre revela no homem qual a de maior g

expressão e intensidade: se a alegria ou se a ', � contraIo. que, estabeleceu com iii, u.niversidade
tristeza; o que não' deixa de revelar é que ambas

de COImbra expirara em outubro do proximo ano..

Ião contingência da vida e caminham paralela-] O P. Bonettí é irmão 'do sr. Tibursio ßonattt,
mente rumo ao túmulo.' ,

diretor do Instituto de Idiomas Yi1zigi de Jc1Iraguá e

Alegria e tristeza, ambas disputam a prlorí- Iolnvilledade na hierarquia da vivência humana. Eaquanto ] ";
.

uma ocupa a mesa do n08SO escritório, talvez a
---------------------------------

outra esteja se apoderando do travesseiro de nos
sa cama, enquanto unia desfila pelas avenidas
do nosso exíbícíonísmo, talvez a outra esteja se

recoJhendo à redoma do· nosso desespero. enquan-
,to uma está guardada a sete chaves no cofre de Ainda êste ano o Institulo Nacional de Coloni-
nossas reservas, talvez a, eutra esteja fazendo seu zação e Reforma ASTi'!ria iniciara ii revisão do cadas·
"Streap-tease" público na passarela do mundo. Iramen!o dos imóveis rurais em Iodo o País, s('g'un-

Aleg.ria e tristeza. enquanto uma nos proje- do anuhciou o Sr. Moura CaValcanti, Preside[)te do
ta, a outra aos deprime, enquanto Uma nos trans- órgão, em paleslra pronunciada na Guanabara, na

porta ao mundo das maravilhas. a outra n08 cOflduz Escola Superior de Glferra.
ao deserto árido de desabrigo, enquanto uma re- Os projelos que levarão li execução do:s servi�os,
presenta a aurora de um 801 que nasce; a outra é disse ,Moura Ciivaicanli, .iá estão em lIdiantöda fase
9 crepúsculo de um ,�ia que m?rre, enqu�nto uma de execução e já em 19i2, segundo destacou, os lan.
nos a�lorve no bur�ur1Oho da VIda re�urglt8nte d,,· çameotos fiscais serão feitos com base no nôvo CiI·

u� dIa de.801 a .p�no. a outra nos atira na reclu· I dastro, inteiramente iJtulilizado. e aperfeiçoado. Simul
8ao da nOIte cahgJ·nosa que nos eontuade, enquan lâneamen!e, serão implantados os cadastros dos
to uma povoa a nOl!lsa menta de Iilonhos, a outra proprietários rurais e dos arrendatários e pllrceleiros.
sonha em turvar a. nossa mente �e pesadelo, an- cujo\número _ segundo cálculos do INCRA - eleva se

quanto uma nos afaga com a mao aveludada da a 1 D milhão. Uns e outros receberão um cerlifieado
caricia. a outraA nos fustiga com o aç�ite martiri de �adaatro que atestará sua qualidade de produtor,
zant. do desprezo. enquanto umaí é ancora segu· documento hábil pllra fins de crédito �grícola, assis.
ra, a outr� é bar�o desgovernado. lência técnica e crédito fundiário para fins de ilquisi. Foi estabelecida sm 8

�legrla e trIste�a.:. uma mora nas alturas ção de terra própria, além de previdência social rural. horas a Jornada de tra-

�o ceu, a outra resl�e nas profundezas do Segundo Moura Cavalcanti, o cad�stramente balho diário da Secreta-
1Oferno.. .

.'
. levou ao conhecimento das. reais condições do uso

ria dos Transportes .

e

.

ceLL f!19amos de nOSS08 momaRtos de ale- temporáriO da tem,.' as tendências � sut! imporlância Obtss, pelo Governador
grla

.

e de tristeza, �açamo8 de nO_88os m?mentos na economia agrícola do País, além nas variações' e do Eli!tado. Eng.o Colombo
de rls�s. e de lágrImas.uma razao a maIs .

para usos locais no que se refere aos cOOlratos agrários. Machado Salles. O dispos
e�ereltar nossa conformIdade à vontade Daquele Manifesto.u que em 1973 o sistema de cadastrt'Jmento to implica a todos os

-

q�e, da mesm!1 forma que acompanha nO�8a ca· já estar6 em funcionamenlO r�gular. O sistema implan . servidores da Pasta, ex
IDmhada na VIda, acompanhará n?sso enter�o na tado, pelo seu volume, é o único no mundo, confe· ceto aqueles que, por ;;=======;0====="
morte. sepult�(}do alegrIas na lápIde do OlVIdo /e rindo uma posição privilegíada pará fiils de planeja- ato �o seu titular, deve- Anuncie no,enterrando trlste.zas. na campa do passado. onde mento agl'ícola e desenvolvimento. econoAmico. As rio cumprir. o llorári.o

á áf "Correio do Povo",88 ler �omo eplt 10:
"

.

distor.ções Ie imperfeições que ocorreram na coleta normal de fUDcionamen·
Tristeza e alegria de dados durante a fa'se de implaiuação do cadastro to dos órgãos de admi- Seu Anúncio

.

Não moram mais aqui que foi conduído em 1965, segundo Moura CavalcillQti. nistração estadual. O 'Causará
Morreu e mora aqui forain· decorr,entes do momento que então vivia o decreto entrou em vigor .

Boa Impressão.
Aquêle que as viveu.

.

Dais, saindo de uma crise polftico:-instilucionaL em 21 de outubro. retroo. :!==;==='======"

Sacerdote de Pomerode
Leciona em Coimbra• o I QUE VAI PELO tlOIS

Rec,adastra,menrto· Rural

Segundo estudo realizado pela Pedereçao das
Indústrias, em 1970, os acidentes no trabalho foram
responsáveis pelo preluízo de 587 milhõee de cruzei
ros para a economia necíonel, Ocorreram 1.2.!0.111
acidentes, no tOlal de segurados pelo INPS.

Com valor de aproximadamente 112 milhões de
cruzeiros, foram perdidas 14Õ . milhões de horas de
serviço, consequência do número dos acidentes. sen

do que .sö na área do INPS, seu custo foi de 475,3
'

milhões, que somados ao custo das horas gastas pe
la emprêsa, fazem um talai de 587 milhões de cru

zeiros.
Para evitar ii progressão do índice de acidentes,

no mesmo relatório foram incluídas sugestões ao Go·
virno, para que lome as. providências necessárias,
tais como, uma campanha nacional d� prevenção aos

acidentes do trabalho, fiscalização rigorosa nas in·
dústrias. (AABe)

IIIlais ,Horas
de Trabalho

agindo os seus efeitos &

partir de março (16) do
cQrrente ano.

CI

De outra parte, o Go
vern6dor fixou a frota
de veículos da Secreta
ria da Saúde.

•. Consórcio Jaraguá Veiculos
.

(F
-'

· ). uscao Cr$ 160,00 mensais.

Resultado do Sorteio
da s'érie "O"

Inser. 86
MEC. DIESEL JARAGUA

'Próxima reunião'do Grupo «1» Dia 15 de novembro
Já Iniciamos a Ba. Série Inscreva-se' iá· e receba seu FUSCÃO ainda êste' ano

� e c ai r Jf 9 § lUl S ai �. o §
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