
lARAGUÁ DO SUL

DOP{)V01
Orgão de maior penetraçêO no inter-ior do nordeste catarinense

I_--�--------F-u-o-d-a-ç-ã�o�:-------------I-'----Artur Müller I Impresso ne :

Sociedade Gráfica 'Jeulda Ltda,

N,O 2,730

Diretor:

Eugêulo Vitor Schmöckel

JARAGUÁ 00 stn, (Santa Ostarin.)Ano LIV Sábado, 7 de Abril de 1973

Prefeitoo
Fundado em 1878

Emancipado ,em 1984

o Turismo
las advindas do turismo" venlentemente para o fim ecooômica, p e s 8 m em
consJilUem um caudal de lucratlvo a que ee desrtne, qualquerptanejamento tu
divisas (em âmbiJo nacío- Quando rurlstes trocam r Ir! t i c o, levando-se em
nalj que.ne boa orieofação impressões, seus comeu- conta que, geralmente,
de SUII c o m p I e t a tértos versem sôbre pre um cher. de lawilia é o

cobertura, tende a um IIU' ços e quem lenha obtido primeiro a exigir condí
meiito gradalivo de ano melhores condições de ções relativas à seguran
pare ano, à medida que eloíemenro, serviço seus ça comodidade e bem
novas fórmulas comerciais falórin, informações ho estar des seus numa Ion
vão ee [untando às ativl- nestas, boa allmenraçêo, ga visgem turística, por
dades eepecítrcerneme til boa cachaça, cerveja ou lugares e paragens des·
Ihadas pera enqnadremen vinho ou refrlgerente, bom conhecidas.
lo rurfstíco. Para que se clima a esse respeuo sen-
lenha uma 'ideia exera do lern grande e Iusre serts Vale, pois relletir ma- �

que represente a "lndús- Ieçêo Dal concorda e de duramente sobre o asaun
Iria do rurtsmo", cnou..o tende o Prefeilo também I to, em consonância com
Preleuo Strebe, veja se o que a exploração do rurls- a diretriz-politica de tu
o caso da Espanha, país mo "em escala de lucros rtsmo do Prefeito, que
que recebeu, foz alguns tmedlaros, deve esrar de aplaudimos e aplausos de
anos, US$ 90 milhões vldemenre aparelhado pa- todos merece, a fim de
somente do tunsmo, coe ra oferecer eSSdS condi que haja desde já· umírclenre êsse que "repre- ções m

í

n
í

mas, sern as trabalho prévio de adapsen a a querte perre de quels há de redundar em
suas receitas torets de fracesso Iodo o esforço, taçäo à "indústria turís

exportações", É bem ver mesmo que ele sejA de tícu", com vistas ao seu

dade que isso e os íeros ordem oficiai", como é desenvolvimento natural
poeltivos posrer O'!!S re- o propôslto di: Prefeitura e compensador e refle
presentam um caso ex em relação à dinamização xos positivos para

.

a8Iraordinário, mes serve do Centro de lníormeções
demonstrar a que ponto Turtstlcas, com sede pró comemorações do próxi -

de tmporrâncte pode che- pria, à Avenida Gelúlio mo Centenário do Jara·
gar a exploração rurlSlica. Vargas, guá do Sul
quando organizada rado De fato, porque fatôres
nalmenle' e preparada con- oUlros, de ordem morsl e Augusto Sylvio Prodöhl

e
PARA quem lida em I nhte do Vice-Prefeito, meu I dúetrlae mels tlorecentes

esferas oficiais com ren- velho c o m Pli n h e i r o de no mundo conlemporâneo,
lOS problemas públicos, Câmara Municipal, João porém poucos se sebre da
não é comum ouvir con- Lúcio di! Coare. Não pai erueção dêsse Importente
ceitcs tão ponderados co ra a menor dúvlde, ne setor na economia tnterne
mo os que ouvI, em re- opinião do Professor Eu de um Muntcíplo, de um
eente palestra, com o Pre .. gênio Strebe, que o turls Estado, de uma Nação.
feilo SIrebe, em eornpe- mo constiJui urna das in- Para muitos, es receio

Pedro Nolasco:

ÀS MARGENS DO'ITAPOCÚ
.

Ainda que explicável, é lamenlavel saber que, por não lermos uma
Oposição com que combater idéias, esremos lutar-do entre nós mesmos.
Não se critica um lado nem outro; critica-se os dois, porque se ecebe sem

pre com scueeções de parcialismo político ou econom.co num ou outro le
do. Isso fala' muito pouco em favor daqueles que não podem solucionar
problema algum; significa que se dtspõe da solução do problema ínsntuclo
nal ii outra solução pessoal Os Iacosos criam as Iecções e o problema
adquire assim vlrulêncle de segundo grau, ii descoberto ou encoberto; as
facções originam a dissociação, que já lern, por assim dizer, v rulência de
tercetro grau e é perlgose. Quando dentro duma fôrça poltnce aparece um
tecctoso que quer ler influência Dum setor para formsr uma Iecçêo, econ
tece o mesmo que quando se produz uma cárie num dente: é preciso lirar
o den Ie, porque não há outro remédio. Obremos (sábia oOpçiio) pela lição
da unidade. lnrrensigemenre. Essa lição de unidade de rolerâncta, de leal
dllde e de fidelidade.à litrra, sua genIe, seus inleresses em comum, para
com nós mesmos, que será o exerr.plo mais via-oranle dos nossos propó
silOS pelo desenvolvimenlo inlegral de Jaraguá do Sul. Um conjunlo. uma
ação de conjunlo. pllra darmos um exemplo simples de cidadani!!" de ci·
vismo jaraguaense. Nós Iodos sônios o corpo direllvo desse conjunto nas
mais VAriadas posições, cara-os e fiJnçõas. Será o nosso lema.

-

·'�I·'- DESTAOUESIdéia·mãe esta, o ::>refeiJo Strebe,
de implantar, 'de vez, II arborização
das ruas ceolrais da cidé!de.' Para
bens. O que nos cabe IIgora a nós
lodos, I nOllsos filhos, é zelarmos"
nós mesmos, por essas árvores que
não dão mlis idflio urbanístico, mais
oxigênio, mais sombrll. maia beleza
que faz pilrle da cidade e do homem
que nela vive,

Não foi embllide a ação conjunl.
por rodovillls{ verdlldeirameole mo·

dernas que prlcisamos: aão apenas

45 quilômetros IIté Joi!lville via Gua
ramirim;· parll Corupá, via Nereu Ra
mos, 18 e para São Bento do Sul,
mais 118; pllra Pomerode eão 38, e

mais 37 para Blumenau QUllnlo dO

que nos ,loCI a nós mesmos, o no·

vo Prefeito lern a colaboração da
Câmara e o apoio das elasses eco

nômicall para éuiilarmos de n08sas
estradlls que ligam os 403 qUilôme
IrDS quadrados que é o Municlplo
de JarllguiÍ do Sul.

, �

BrBsil Elporla Gado para Atrlea
48 vacas' e dois touros, formam parte .

uma venda de tres mil cabeça de bovinos,
para a República do Zaire, na África Cen·
trai. A encomenda foi feita à Central de
Inseminaçllo Artlflciol Hozlnho Barbosa'
LIda., de Ituverava, que também enviou

,

inseminaçlo artificial. Os animais vendi·
dos silo da raça gir. Além do exame o·
Hclal por parte dos técnicos do MA, as
50 cabeças ·embllrcadas foram também
examinadas pela AS80ciaçio Brasileira de
Criadores de Zebd.

Onde Agem 8S oroDas
O cérebro tem regiões que atuam co

mo verdadeiros centros receptores de en·

torpecentes e que silo exatamente os meso
mos sobre os quais atuam os analgésicos.
A descobertâ foi feita por dois pesquisa
dores norte americanos, Solomon Snyder
e Candaoe 'Pert, ambos do Johns Hopkins
University Bchool of Medicine, de Balti
more. Segundo os pesquisadores, o 001'
tex cerebral, o t6.lamo e o cerebelo aluam
oomo verdadeiros laboratorios qulmlc08,
r.ecebendo os entorpecentes e transfor
mando-os em lonhos, alucinações e pe·
sadelos.

Um Pal6t:io de EspOlies para J8r81u6
O dep. O<,tacíl1o P. Ramos viu aprova

da mensagem ao Oovernaoior Colombo
Salles, solicitando a construçllo de um

palácio de esportes. A providencia deve
ria ser atendida j-, para não, acontecer
como acontece em outros municlplos on·
de as óbra. para 'os Jogos Abertos ge·
ralmente slo realizadas no ano dos jo.
gOI. AI entllo é que dá a z..bra, onde to·

.
dos perdem a cabeça e o município pa·
trocinador dos jogos acaba faturando as
mazelas das quais nio pode e aeve ser

culpado. Por isso mllos à óbra.

.Is Cliticas ao Governa Esladual
Recebemos cartas de leitores que nlo

concordam com os reclamos ao Governo
do Estado. Em abono de sua tese lemo
bram a frsse de um estadista americano
que diz que ninguem deve esperar o que
a Naçllo pode fazer por você e sim, o

que você pode fazer pela NaçAo. Em res·

posta ás cartas, acreditamos, ter a r6S·

posta exata: os jaraguaeDses, de há lIIui·
to já mostraram o que podem fazer pelo
Estado (tornando·ae, o 5.0 colocado no
ICM, com SO mil mixurucados habitantes
que suam a camlss) e até agora o Hatado
nllo mostrou o que pode devolver, para
desenvolver ainda mals. ,

A Importância di Carteira de IdenUdade
Fonte do Serviço de Identiltcaçlo da

• ,1r$�r .

O probienul dos "vândâlos", ou "jovens Iransviados" é não pró
priamenle problema de policia: é problema de educação. Ainda agora o
governo federal lança, pela lelevisão apelo a Iodo o Brasil: cuidemos do
que' é nosso; lenhamos um pouco de 'amor ao que é nosso, o que chama
mos de bem' comum, nossas obras de arie, nOllsos ediffcios públicos, a
limpeza de nossas vias públicas, o respeilo IiIO nosso Irânsilo.

A inicialiva do. nosso Depulado
OClaclllo Ramos merece delilaque;
:'uril" Ginásto de Esporles para Jara·
guá do Sul. MuHo bem fundamenlI.·
da a SUl indicação apresenladll na

Assembléia Legislaliva, sobreludo
em consideração ao nosso Cente
nário (20 de julho de 1976) t;I cujos
feslejos iremos incluir a sede e rea

lização dos Jogos Aberlos de SlInlll
Call1rina. O ér. 'Governador, a quem
o Bsporle, merece toda ä simpalia,
sabe"á

.
considerar :a indicação do

d'-'pulado por esta região.
A polilização atual, oriunda das

'.i-t " ���,I\ •.
o'.

,
A 8QJução dQ·<,P,roblema sobre IIS luz� q� "Markeling" recomendll

que o Empté'säriO''éóö'tribua direta e indirelillnelflé "para o desenvolvimenlo
dos negócios' dos' �velidedores, 'em seu próprio beneficio, de modo que
ele progrida e lorne·se bem sucedido. Dêsle modo as oporlunidades beráo
cllda vez maiorês para oi Industriais que terão.sua rêde' de distrib'ilidores
cada vez mais forlalecida e capacilada II dar' vasão aos Ileus produlos,
dentro de um :pla,Q«:J.,de desenvolvimenlo .,induslrial, fixando normas e mé·
Iodos de Ifll6albo'na área varejislll que se enquadrem à própria polflíca de
negócios. Em'

.. 'faraguá do Sul, "Markeling" .. interessa a.o Bmpresariado,
dentre o qual destacamos II Elelromolpres "WEG'" que ainda recenlemen·
Ie, no SIlU coni:Jave de vendedores, promoveu paleslra a respeito pelo Pro·
fessor Silvio P'aulo Prodöhl, Economisla e aluai Presidente da Func., de
Joinville.

reformas revolucionárias, foi (e é) II

fórmula com que se combalen os

'desregramenlos herdados de um pe
rlodo que vinha há mais de Irinla
IInos e respondeu pelo CIISO de que
nos havíamos aproximado. Não foi,'
pois, sem tempo, que a Revolução
Brll'sileira deliberou livrar o paIs
dessa casla perniciosa. Não imporIa
se os executores de Ião dura rdor
ma sejam militares ou civis. O que
imporIa é assegurar à Nação um

porvir de grandeza clvici18 e mor,lIis.
E isso nos revelou 0-31 de março
illlim�

.

Beeiretaria de Segurança e Informações,
que funciona em Joinvtlle, esti alertando
ao público em geral para que nlo reall·
zem viagens aos países IImltrofes ao nos
lO Bem estaremmunidos de suasCarteiras
de Identidade. Os brasileiros nllo tem
condições de cruzar as fronteiras se nllo
apresentarem esse documento, sendo
obrigados a retornarem a seus pontos de

. origem. Com a modiflcaçlo introduzida
na Secretaria de Segurança, jâ é possivel
obter a carteira em Jolnvllle, onde se dá
atendimento prioritário aos que vem de
outros munioíplos de SU8 clscunlcrlção.
A emancipação de Jarauuá do Sul

Conta a hlstórlfl. que, em 211 de julho d.
1898, o Govêrno mandou anexar Jaraguli
à Joinvllle. O primeiro Intendente Muni
cipal foi Victor Rosenberg. que governou
até 1911, segulndo·se Henrique Plazera,
até 1920. Leopoldo Janssen. até maio de
1924, Artur Müll6r, até 1925, Joio Doubra·
'wa, até 1926 e novamente Arlur Müller,
até 19%9. O decreto n.O 565, de %6 dllmar
ço de 19S4, considerou os Dlstrilos de
Hansa (hoje 'CorupA) e Jaraguá, como
capazes de formar um município, dando·
se a sua instalaQAo lio dia 8 de abril de
1934. Completamos, portanto, S9 anos de
emancipaçao política. B Vlva a Repdbllca
Federativa do Brasil.

Grupo Escolar Heleodor,o Borges
Parece chegar a um final feliz o pro·

blema de (00 e tantos alunos que até hoje
nlo tem aula, por falta de conclusllo do
prédio Escolar. NAo se sabe atribuir a

quem 'esse esquecimento do governo 'que
forçou ferias escolares para alunos e pro·
fessoras, mas ,que devem recuperar, quan
do. os outros já estiverem n'1vament!) em
férias. Uma onda de solidariedade tomou
conta da cidade, cada estabelecimento
cedendo bancos escolares que o Governo
deveria ter providenciado anteriormente
'em termos de concorrência pdbllca. De
pois de muita luta, uma "happy end" pa�a
08 eBtudantes da goiabeira.,
Reconhecimento de Escalas de II,el Superior

.

Projeto do dep. Moacyr Chiasse (ARE
NA-RJ), a ser igualmente apreciados na
abertura dos trabalhos legislativos, di.põe
sobre o reconhecimento de escolas' de
nivel superior, que Hcam obrigadas a

reqllerê-lo ao tJonlelho Federal de Edu·
cação no máximo até dois anos após a

autorizaçllo para funcionamento. O CFB
deverá pronunciar-se no prazo mlildmo
de 1 ano, IIcando impedidas de funcionar
as escolar que nllo obtiverem o reconhe
elmento Oli deixarem de cumprir dtllgên·
etas do Conselho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/
- O sr. Ewaldo Ber

nardo Schmöckel, em
Curitiba; Ela, brasileir'a, solteira,- o sr. Julio Scheuer; do lar, natural de Jara.

- a sra. Alise Ayroso guá do Sul, domiciliadaSchwartz; ti residente em Rio da
� o jovem Cesar Luiz Luz, Jar.aguá do Sul, fi,SchlOehet. .. Iha de Rolf Kreutzfeld

Dia 10 e de Edite Hartmann
- O sr. Lauro VoltolL Kreutzfeld.

ni, em Curitiba; .

- "a sra. Maura Diree
Mascarenhas Schmidt, em
Curitiba;

- a sra, Lina Prestilli
TomeHn, em Itapocuzi Ele, brasileiro, solteiro,
nho. 'lavrador, nafural de Ja
- a sra: Matilde Za raguá do Sul, domicilia·

pela Pavanello, em Itapo- do e-residente em Nereu
cuzinho. Ramos, nellte distrito, fi-
D· 11 Ibó de Henrique Tissi e
la de Reginli Zanghelini
- O sr. Edgar Schmitt, Tisst

nesta cidade;
- o sr. Pedro zapella,

em Ilha da Figueira.
, -- 'o' er. HilãTio Barat
to, Industrial nestacidade;
i - o sr. Fritz Meier,
em Barra do Rio Cerro;
i
� a menina Milene

Fischer Martins.

Pi/i 12

"Ií ,IICO,RRf.lO.. UD povO", .c:::::oM·�U'C:::::OC:WD""·--.A�·:=-S· Edltal de !leilão, Indústria do Vestuário
fundaçdo: /f;tur Mul/er - 1919 .

-.

F,.ttl.,..• O",•••/lt.l. O i,Doutor Alcidel do) Santol'Aguiar, Juiz de C G O II F 8U29752/001
Direito aa Comarcll ,de Jaraguá do Sul, Bstado de Assembléia Geral ExtraordináriaLaranjeiras, Pecegueiros, Santa Catarina, na forma da Ieí, etc .. :

Kakiseiros, Macieiras, Ja- FAZ SABER a' todol oa que o presente .di· C O N V O C A ç Ã O "

botic!lbeiras, et�. Roseir�s tal de leilão, com o prazo de. vinte (20). dias, vi,
, ConvidaÍnos os sßnhores aoionistas da MarisCJIDahlias, Ca�éhas, Ocní- rem ou dele conhecímento tiveram e Interess�r S.A-, Indústria do Vestuário para a allembléia geralferas, Palmeiras, ete., eto, possa, que hão de ser arrematados por quem maltl 'extraordinária a realizar-se na sede da empre.l,der e �a�or lan?e oferecer, �m. frente às �orta!l à. Rua Mal. Floriano Peixoto, 128/136, na cidade d.

PEOAM OATÁLOGO d? �dlf!clo do Fórum, no día 04 de maio p Jaraguá do Sul (sq, à8",09,00 hO'ral do ' dia 30 de
ILUSTRADO víndóurö, às 10,00 horas, os bens penhorados a abril de 1973 para d.liberarelQ sobre a seguinteSil�ino Franzoer It Cecilia Franzner: nB' ação Ex�- ORDEM DO 'DIA;'

,

,

.

,

,cutlva proposta pelo Banco do Brasll S. A., e abel 1 ..• _ Au m e n tod o capital. social de Cr$
xo transcritos:

'.
. 400 000,0.0 para Cr$ 800.000,00, com aproyettamento1) - UM TERRENO, .sltu.ado à Rua Walter da parcelas das seguintes contas:Marquardt, s/n, neste munioíplo e comarca, com a) Fu n d o para A um en to do Capital - Cr$

,,":==========�o:::::::oc:::>=::::c::>:::::..-...c::>==::c:::::a;;:::c=>:;:; a área de 7.788 ms2, eontrontando-se ao Norte 25.1 013,74; ,ii"

II
com a Rua Walte i' Marquardt, ao SU.I, com. terras b) Fundo Correção Monetá�ia e-s 89.344,19;S O C I A I S de Alfonso Fr�nzner, ao Leste com terras de Ar- c) Fundo Correção Monetãrill O.R.T.N. Cr$

'========= =========" noldo L, Sehmldt, e a Oeste com terras' de Alfon· 1 84552.

Reg'l'stro C.·VI' I
so Franzner, devidamente registrado nesta Comar d) Fundo Manutenção Cap, Giro pr6prio-
08, sob n.O 29286 do Livro 3·0

. .' Cr$' 10.015,06; " .

Aurea MülleIl Gru�ba, Oficial ' 2) - UM PRÉDIO de �adelra, com dOIS pa- tl) Fundo de Ações Bonificadas Cr$ t 816,00;do Registro Civil do I. Dls- vimentos e sotão, me�indo 20xl6 ms., coberto f) Fundo de Reserva _ Cr$ 631,15;
"

._ A sra. Elza, espose ���os�t (lE�:��a d3/a����: com �elhal de barr�, tipo frances.as, assoalhado, g) Fundo de Reserva Legal _ Cr$. 5.�34,34;do sr, Arnoldo Bchroedar, ' Catarina, Brasil. com Instalação elétrica, onde Iuncioua o engenho h) Conta Corrente _ Direitos CredltórlOs-
nesta cidad.. F8z Saber que comparece- de arroz.

. Cr$ 40.000,00.-

ram BO cartório exibindo os 3) - UM GALPÃO DE MADEIRA. de 7 x 15 2 ° _ Aheração dos estatutos socteís; ,

Fazem anos koje documentos exígtdos pela lei ms. parte aberto e parte fechado, coberto com 3 ° _ Outros assuntos de Interesse da sociedadeafim de se habilitarem para I
.

easer-ae telhas fr�ncesas, com piso de concreto e insta a- Jaraguá do Sul, 30 de Março de 1973.
ção elétrica.

_ Pedro Donini Diretor Gerent.
Edital n, 11.052 de �/4/73 4) - UM GALPAO DE M \DEIRA de 12 x 5 '

ms., aberto, com ,o piso de barE!!, coberto com te
lhas tipo francesas, c_fim instalação elétrica.

5) - UM GALPAO DE MADEIRA de 9x5 ms ,

fechado, coberto com telhas tipo francesas.
6) - UM GALPÃO aberto de 30x6 ms., co

berto com tt;llhu tipo trancesas. parte em piso d'e
concreto s parte em piso de tijolos. '

7) - UMA CASA DE ALVENARIA de 12x9
ma., assoalhada. com instal'ição elétrica hidráuli
ca e sanitária coberta com telhas tipo .francesas.

8) - UMA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
anexa à ca8a residencial, sciina referida, de lOx7
ms, coberta com 'telhss tipo fl'snce8as, '"

9) -" UMA MÁQUINA para beneficiar arroz,
marC8 ZACARIA, tipo B, qU6tro brunidores, dois
descascadorail e leparadorö, um classificador cilin'
drico e uma marinheira com capacidade para des
cascar 6 88cas' por hora. mais um motor elétrieo.
marca ASltA, no 2951357, com 10 HP., e um mo

tor elétrico marca' SIEMENS, n,o 4915238, coill 2
H�

'.

.
.

10) - TRES SEOADORES d:� ferro, cilindri·
cos lem marca e sem óúmeto. .

.

11) - UMA MÁQUINA de costurar pacotes,
Edital n, 8.053 <!II 3/4/73 nO 157 •

.

" Alberto Bauer' S A.

12) - UM P.RÉDlO de a!venari�; medindo .

.

• •Lidio Luiz Tisli e

Ema MOller 12x12 ms" com 4 pavimtlotos, sendo terreo com

piso de concreto 8 tacos, coberto com telhas tIpo
francesas, '. "

13) - UMA MÁIilUlNA para separar gr,ãos,
marca ELEXSO, n· BG 511-M',equipada Mm motor
marca ARNO, GEG.J�E, de 3/4 HP.

-

Assim serão referidos bl'ns arrematados por
quem mais der e maior lance oftlrecer, podendo
serem examinados por quem interesse tiver no

localom que se acham situados à ru� rWaJlter Mar
quardt, nesta cidade. E, para que chegue ao co

nh,ecjmento de todos OB inleressados, foi expedi
do o· presente edital que será afixado no lugar
de costume e publicado na f!;lrma" da lei. Dado e

passado nesta cidade de ,J�raguá d;o Sul aos dois
diss do mês de a.bl'il do ano de mil novecentos e

setenta e três. Eu, Ia) ,amadeu Mahlud, e8crivão, o
subllcrevi.

(a) Alcidel dos .$antos Aguiar, Juiz de Qireito

ASSINATURA:

Leopoldo Seidel
� CORUPÁ -

Emprêsa JornaUstica
"Correio do Povo" Ltda,

·1973·
Diretor

r:u(I'ênlo Vitor Schmöckel

Anull ....' Cr$ 20,00
Semestre • .' CrI 11 ,00
Avulso , • • , Cr$ 0,40
Número Itrlsado CrI 0,50

ENDERtÇO:
C_ixa POltal, 19

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

Aniversários
Fêz anos dia 02

- A sra. Janice Bae
ehold Correis, em Joín-
vílle; .

- a sra, IIca Henschel
Granberg. em Joinville. Dietmar Müller e

Olaudína Kreutzfeld Indústrias Reunidas Jaraguá S,A,Fazem anos amanhã
-O sr.Miguel Schwartz;
- a sfta. Elfi Seidel,

em Corupá;
- osr,GuidoMundstock,
- O jovem Hélio Mey-

er, em Curitiba.
Dia 09

Copia recébida do CST
tório de Guaramirtm, nes
te Estado.

Assembléia. Geral Ordinária

EIs, brasileiro, solteiro,
industrial, natural de Tim.
bó, neste Estado, domi'
ciliado e residente nl'sta
cidade, filho de Herbert
Müller e de Agnês Mül
ler.

São con90cados 08 Senhores Acionishs da In·
dústrias Reunidas Jaraguã S. A., para a Assembléia
Geral Ordinária, a. realizar-se no dia 28 de abril
de 1973, às n0ge horas, na �éde SociRI. à Rua Ro
dolfo Hufenuessler, 755, a fim de ddlberar-em so·

b, e a s"guinte ordem do dia:
I - Aproução do Balanço e 00nta8 do exer·

cício de 1972
II - Eleição da No'a Diretoria "

.

III - El.ição do 00'0 Conselho Fiscal
IV - Assuntos de interene da. Sociedade,
NOTA: Acham se à disposição dos Senhorea

Acionistas os documeotos a que se refere o artilo
99, do decreto-lei 0.° 2,627 de 26 de setembro de
1940.

'

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1973
Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

Indústria, e Comércio

- A sra. Alona BOB
hammer, em Jaraguáß4;
i
- o Ir. Adolar Henn. Ele, brasileiro, soltl'iro,

Dia 13 pedrlliro, natural de Boi·
teuxburg,ó, nelite Es'tado,

- O sr. Bernardo domiciliado e residente
Grubba Jr., comeroiante em' Balne4rio de Cambu
nestá cidade; riu, ne!!!te, Estbdo, filho
- 8 sra. Olga Wac- de Andre Abromovicz e

kerhagen, ein Barra do de MigueHna Cich!lskiRio Cerro; Abromovlcz.,

- o sr. JoAo Unhares
Medeiros, em JoinviIle; Ela, brasileira, solteira,
a sra. ErjC_8 Hubs .industriaria, Datural de

Karsten;' Guarainirim"nellte E�tlldo
- A menina Rosilene, domicHiada 8' residt'nte

filha de Günther Roeder, em Agua Vereie, neste
em Gorupá; distrito,. IUhs de Mario
- o sr. Norberto Ro Tonio e de Maria Fagun

des Tonio",

Ela, br8silei'ra, solteira.
do lar, natural de Rio
dos Cedro�, neste Estado,
domiciliada s residente
em Ner,eu Ramol, n-este
difltri'to, filha de Lucit>no
MQser e de Letic_ia Mosll!'.

Assembléia Geral Ordinária
. Edital de Convocação

Pelo pr�sllnte ficam convidados os sril. acio·
nil'tas desta sociedade a compa'recerem ,s . Assem
bléia Geral Ordinária, à realizar 86 na' iiua séde
social, à Av, Mal. Veodoro da Fonsêoa 781, em

Jaraguá do Sul SC, às 16 hora8 do ,dia 11 de Maiô
de 1973, afim' de deliberarem. sObre a seguinte,

,

OR.DEM DO. DIA

Ina'cioTomé Abromovicz
e Dilma Terezinha Tonio

Eslado de Sanll Calarlnl

Prefeitura Municipal da
Ficam convidados OI acionistas desta Soeie· J !.i' "O �HIdade, para participarem da A8sembléia' Geral arODUu u 'UI

Ordioária à realizar-se ài! 10 horas do dia 28 de
abril de 1973, na sede social à rua Êxp 'João Portaria n.O 11/73
Zspella;' 2{14, afim de deliberarem sôbre a,seguinte Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de . Jara'guciOrdem do Dia:

" do Sul. Estddo de Sanla Catarina, no uso de SUII.
1.0) . Bxame, discussão e aprovaçAo das IIlribuições: Il E S O L V E:

"

.

contas e demais atos do exercício, encerrado elIÍ Designar, """""3U2'72;'
, . .

João Lúcio da Costa, Repré,senlante do Prefe.iló2.°) . Eleição do Conselho Fiscal. suplentes Municipal, Gerhard Schünke, "Representaot� da, Sin-e fixação de' sua8 respeétiv8s remunerações; dicato Rural de Jllraiuá do Sul e Affonso f'ranzner.
". '3 o) - Outros ass.untos' de in1erêsse da

•
Socie- lleprel5entante dll Câmara Muniripal, sob a pre�jdên�

dade'.'
.

cis do primeiro, para comporem a Comissão 'Muni
.

clpal que junto à Coordenadoria Estadual de Delesll
Civil, trti,arci, do auxilio 'que o Governo do Esrado
presrará aos Illvradores e airiculrores que sof,rerarr.
prejúizos em suas planrações e colheiras por oc... iiio
das enchente's dOI dias 23 e 24 de dezembro de 1972.

CO'rlunrque se, Registre se e Publique se.
Palácio da Prefeitura Muni'cipal 'de Jaraguá do

Sul, lIOS 04 dias do mês de abril de 1973 ..
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

1.0) - Aprovação do Balanço e conta8 do
exercício de 1972.

2·) Eleição dÓ Conllelho Fiscal.
3 o) Assuntos de inter�s8e da sociedade.
Jaraguá !lo, Sul, 27 de Março, de 197it
Alberto Bauer - Presidente, CPF. OQ4358Q;>.9
AVISO: . AchaJp-se a di�pusição dos srs!

scionistas desta sociedade; os dQcumentos 8 qUI

e a p r i 'I ud u s t rla I S. �A�..,.:_/�_9l_�:_4eO_.0_a_rt_l.gO_99_,d_0_d_sc_r-.-eto_l_ei-.-_D.o_26-.-2_7de
CGCMF D,O 84430016/001

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordi�ária'

Edital n. 8.054 de 3/4/73

.-..

,�'E
I1ara, sue chegue ao cC!'-

t
". nlíeclmento de '�Od08 m.nde�.

'passar o presente edital que"Correio do Povo" . sarA pubUcado pela Imprensa A diretoria, desta' sociedade avisa ·aOS)·8e:
e em cartório ude ler' nhores acionistas que estão à Ilua dispo!lição na

um Jornal afixado durailte 15 dia•. Se sade social, os documentos de que trata o artigo, alguém souber de algum Im- 99; do Decreto lei'n.· 2627, de 26 de setembro de
a Serviço do· Povo pedlmento acule·o para OI

1940
'

. ,fins legats. . ,

AUREA MüLLER GRUBBA Jafaguá do Sul (SC), 19 de março de 1973.
Ollclal Victor Bauer, Diretor Comercial, CPF n.· 004358139

,AVISO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ma�O�IGI��F�e������[§·A.lrm���é!��e!���!oS.A. ie CoHnma �o Uo�s I
Relat6no da Diretoria

Assembléia Geral Extraordinária ' Moções - Convenções
Senhorel Aoioniat8l:

Atendendo disp.osição eatatutAriu e, em cum CONVOCAÇAO ,

primento à lei a diretoria da firma Manoel 1'. da SAo convidados os senhores acionistas -dests
Oosta S.A. Oom. e Ind. com nUdação aprlaent, a sociedade, para a a88embléia geral extraordíná
vossa aprllcillção o balanço geral encerrado em 31 ria a realízer-se no dia 80 de abril de 1973. às 14
da dezembro de 1972, conta de Iueros e Perdas bem horas, na sede social, na Avenida Mar. Deodoro
oomo o parecer do conselho Fiacal. da Fonseca, 557. em Jaraguá do Sul, para dellbe

Pelo! documentos apre,sntad08 ficaria os se- rarem sobre a seguinte, ORDEM DO DIA: �

nhores aciouistas perfeitamente inteirado. e situa- 1 - Aumento do Capital Social com apro
Oio da sociedade, bem como SIIU desenvol,imt'nto. veitamento de Re8ervas. Livres e moeda corrente
ficamo! entretanto, na lede social a disposição, pa- do país; .I
ra os esolarecimentos que nOI forem solicitados. 2 _ Alteração parcial dos estatutos sociais;
Itapocuzinho, JaraguA do Sul, 06 de abril de 1973 3 - Outros assuntos de ínteresse da sacie

.

Manoel F. t:la Oosta, Diretor Presidente dade.
.' OPF -104021369

. Jaraguá do Sul, 5 de abril de 1973
Wanda A. H. da 008ta, Diretora Ooinereiel Victor Bernardes Bmendö-ter, Diretor Presidente

OPF 1040�1369 C. I. C) 009957039
Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro 72

AT IVO

Ião exigirei
Oapital
Fundo de resena

Fundo Indeniz. Trabalhista
Fundo "/instalações
Fundo de previsão
Fundo de desenvolvimenro
Fundo dl' ri'serVI e6pecial .

Fundo Esp. Aumenro Cllpi
ral 107·826,37
Fundo Depreciação c/rea.
valillção
Fundo Deprecillção
Elilllli

Conrlls a Pagar
Conras Correnres
LucrÇl a dlsp. da Assem
bllÓia
Imposro de R. Relido nll

Fonle
THulos a Pagar
Funrurlll
(>rev. social a recolher

Resullado pendenle
Caução da Direroria 20.00 20.00

266234,90

Demonstração da Conla de Lucros e Perdas
em 3 t de dezembro de 1972

COOIII Debilo Crédito
Juros e desconros 42.32
LUcros e perdas 107,22
Mercadorias 131.441,30
Previdencil Social 6.081,02
Salário I'"llmilill 1.634,80
PIS 1.666,24
Despe&lls Gerais 114436,91
Fundo de Depre
clllç1io 2.318,76
Lucros a dispos.
Assem. 6 60ã,l1

-1�3-!.�6�90�,�8-4---1�3-1.�59�O-.8�4
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul, 06 de abril de 197õ

Manoel F. dll CosIa, Direlor Presidenle
CPF 104021 ãó9

Wanda .11.. H. da Coala, Direlora Comercial
CPF 104021369

Valério da COSIa, CRC-SC n.· 3.077

Disponi,el
Boo do EBtado de Santa
Catarina
Banco do Brasil S.A.
Bradesco S.A.
Oaixa
Banco Nacional do Oomér·
cio

Imobilizado
MóvaiB e Utensílios
Ferramentas
Máquinas e Motores
Veículoll
ImóveiB
Benfeitarios
Semoventes
AU,o Imob c/reavaliação

Realizável
B.N.D.E.
Investimentos Sudene
Adicional Lei 157
Iuvesumento Sudepe
Obrigações Eletrobras
Taxa de Melhorampnto
Adicional Lei 1474
Petrobräa
000". Eletrf. R. Rondo
Bras. ,

Obrigo Trabalhistas
Letras a receber
Dep. Obrigo Trabalhistas
Meroadorias
ReluUada Pendente

Ações Oaueíonadas

PAS S.l V O

Man o e I F. d a C ost a S. A.
I nd. - e" Com.

C G C M F 84431816/001
Assembléia Geral Ordinária

92.288.75 Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidàdos 08 Srs. acto

20.00 2_0_.0_0 nlstaa desta sociedade para se reunirem em assem-

276234,79 bléia -Geral Ordinária à realizar-se no dia 6 d8
Maio de 1.973. às 9' horas, na sede social à Estra
da Itapocuzinho, Jaraguá do Sul-Se, a fim de de
liber.rem .sobre a seguintt', ORDEM DO DIA:

,. 1.0) Exame. discusão e votação do relatório
da diretoria, balançu gel'bl, pancer do cons�lho
Fiscal e contas referentes ao exercício de 1972,

2.') Eleiçiio do Oonselho Fiscal e seus su

plentes.
3.·)�Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 06 de abril de 1973
Manoel F. da Oosta, Diretor Prer.idente

. OPF n,· 104021369
.

Anso: Acham se a disposição dOll Srs Acio·
DIstas, no escritório .11} sociedade, os documentos
de que ae trata " art. 99 do decreto lei n.O 2627,
de 26 de setembro de 1940.

480,00
164.18

3535.33
1.126,00

0.66 5.306.17

2730.67
95879
3ß847

24513.20
15.11

48385
17.46

189532.32 168619.87

OL Paulo MoretU

Doa resultados msts importaotes d8 toda eon
vencão leonística scbressaem as moções epresen
tadas e aprovadas, dentro de um plano de projetos
visando a manter o Leonlsmo sempre atualizado,
8..guindo, pari-passu,- li própria evolução que o

mundo acompanha.
Qualquer reforma proposta, de cunho leonís

tíco ou a ele pertinente, tem por objetivo príneí
pai garantir a participação plena dos Leões na vi.
da Ieouístícs, 'participação a um tempo conscien
te e ativa. Qualquer reforma em Lions tenderá a

harmonísar-ae com o comportamento dos Ileus

membros, comportamento 1:8Se que se enriquece
do culto do passado' adaptando-se às realidades
do presente. E quantas vezes esess relormas cor

respondem a uma volta à realidade, à natureza
das coisas e à estrutura de uma doutrina.

As convenções representam oportunidade pa
ra, através de moções e projetos, tratar de ino

vações que se impõem como decorrência natural
da vontade comunitária de uma entidade como

sél ser Lions Internacional. O alcance dessas ino
vações não reflete atitudes isoladas ou ímpensa
das, nem tampouco ação arcaica ou ineficaz, por
que seu valor intrínseco supõe responsabilidade
assumida em termos de assembléia soberanamen
te Imparcial e imparcialmente soberana.

Sem negar o papel.que desempenham todos os con

vencionais, não podemos deíxsr de aplaudir a inter
vençäo e a ação daqueles CCLL que apresentam
as moções, as discutem, as defendem e as aprovam
em comissões psra Ievá-las, posteriormente ao

referendo da assembléia.
São CCLL que não podem ficar à margem das ativi
dades Ieontsttcas, mercê de sua parttctpação 8

experiência Inspíradas pelo ideal de servir e di
tadas pela necessidade de fazê lo dealnteressada
mente em beneficio do crescente desenvolvimen
to e atualização do Leonismo.

11; óbvio que disso tudo resulta um admirá
vel diálogo que é, a bem dizer, um enriquecimen- _

to do companheirismo que busca. em cada nova

convenção, maior. entendimento. uma ação maís
coucreta e uma participação, maís ativa numa pers
pectiV;â de resultados sempre mais afinados aos ob

jetivos do nosso Distrito e do nosso Clube, em con

sonância com Lions Internacional.
.

CCLL valorizemos a oportunidade que, anual
mente, a convenção nos oferece para, a par do
reencontro de amigos e companheiros darmos noese

parcela de contnbuíção às moções apresentedas,
cepurando. as, quan-do necessário, e aprovando as.
quando alinhadas aal altos interesses de Lions Inter·
nacionaL

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO
São convidados os aenhores acionistas desta

sociedade, para a assembléia geral ordinária a

realizar se no dia 80 de abril de 1973, às 9 horas,
na sede social, ns Avenida Mar. Deodoro da Fon
seca, 557. em Jaraguá do Sul. para deliberarem
sobre a segulnte. ORDEM DO DIA:

1 - Exame, discussão I:. aprovação do rela
tório da diretorla, demonstração' da conta de "Lucros
& Perdas". balanço geral e parecer do Conselho
Fiscal. referentes ao exercício social de 1972;

2 - Eleição da Diretoria. com rBtificação da
permanêocia do cargo de Gerente Administrativo;

3 - Eleição do Conselho Fiscal .e tíxeçäo
da,s respeetivaa rernunerações:

4 - Outros assuntos de toteresse da sacie
dade,

.Jaraguä do Rui, e de abril de 1973
Victor Bernardes EmeudõrIer, Diretor, Presidente

G.I. C, 009957039

0---------.----------.

11--------- ----------'1
" II

II Escritório Jurídico Contábil II'
" "
" Max Roberto Bornholdt II
" II
" Luiz Henrique da Silveira II

� ADVOGADOS fl
"� II .

II II

II 111LJIMJ) ID)(nnWHNG�§ VAlRGA§ II
II Contador II
" II

II Registro de Firmas IPI "
II Escritas Fiscais Imp. Renda "

Contabilidade ICM . "
Defesas Fiscais INPS II

FGTS ,1,1Av. Mal.' Deodoro, 210
. _. , II

.==========.==========.

61.00
544.�0
88,00
108,00

1273.89
470.37
81,80
1.60

15,00
240,00
305,14
334,57

88.76518

57000,00
.

789,08
574.57
352,78
362.78
362.78
200.63

1.704,60
3.284.81 i 172438.40

9.684.29
69!i94.72

16.õI4,33

·8,!iO
6877.06
441,39
956.10 93.776.39

OH. fRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO. AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa

çäo em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumen8u, e

cidades circunvizinhas.
Escritóriol Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia Avenida)
Residência: AV.enida Mal. Deodoro, 903

andar - apt.· 203 .

RAGUA DO SUL - Santa Catarina

Parecer do Conselho Fiscal
Os Ilbaixo allsinlldos membros do Conselho

Fillcll da firma Mllnoel F. dI! CosIa 5. A. Ind. e

Com., lendo examinado o ball!oço gerIlI, lIlI conll1l1
de lucros e perdllll e, demills documenros de escritu
ração, declaram ler enconlrlldo os mesmos" em per
feita ordem, e recomendam por isso, • aprovação dll
Assembléia Geral Ordiniiria.

Itapocuzinho - Jarillluii do Sul,06 de Ilbril de 197õ
Eugenio Vilor SchOlöckel, CPF 004õ64229

OCllCflio Pedro Ramos
Agostillho V. do Rosário

Dp. Reinoldo MUP�I";'
II ADVOGAD!JL_

L
Esoritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Penelo especial serA conferida ao cldadl9 André
Kohls, -de 8C, como compeneaçlo pelos danos ffelcos cau..

���� .....--'__� �
�----------------- doe ,pela, exploalo de uma granada em, sua propriedade, d..ANO LIV JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 7 DB ABRIL DE 1973 N.o 2.730 polS de uma manobra do Exército. Reoeberá 7 salários; aproo

I!!!!!!!"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' vado pela Gâmara' Federal. '

,

,

x x x '

Cerca de 12 mU-gaúchos pagarlo uma multa de Ii()O/osobre OB valores aprl;lsentados nas suas declarações de ren·
dímento ao anltiiaàsado. Deduções ßegll18, priI!clpalmenta
descontos de de,ap'asas dom InltruçlO e juros de dividas pet
eoals, slo a cauea da'notlflcaçlo.

xxx

Hoje 'já se pode viajar de trem pelo continente luI
americano. Ainda este ano cIrculario novoe trens que lIgarIo
Porto Alegre a Buenos Aires, em vIajem direta. O trafego,
será posllvel graças ao intercâmbio com ae ferrovias arge.,
tinas.

xxx
O BrasU contlnúa à frente dos demais paísel da Amé·

rica Latina e das Antilhas, no que concerne a reservas mo
netárias. num total de 8.848 bUhõe. de dólares. A Venezuela
segue maís perto, com 1.1135 bllhlo de dólar, cifra sem pre
cedentes em Bua história,

Sugestões ,para o CeQtenário

Pra levar você
a qualquer
Faculdade
do Brasil.

(IV) O Sindioato dOB Empre o reeolhlmento den ser
DIlS rree lugestões

ofe-I
do Povo" artigos de euro- ga�os, no O o m é r c i o de feito até o dia 30 de abril

reetdas. selo ccmemoren- ria de ,Augusto Sylvio JOIDvIl�e �stá. procede� fio cerreute ano, à agen-
r vo, fonte sonora luminosa, Prodöhl dos mets vartedcs I

do a dlstrlbulç�o de gm cia do Banco do Brasil
1IIIItua pare da. Isabel'e a.pec'los culturais e posso

_as para r�co�hlmento do em Joinville. ou meSIDO
seu euguato marido, a se contar que, nll Btbltoteca I�pôsto Sindical exereí nas Iocalídadee onde exil
gunda, da fonte luminosa, Pública Municipal Rolf CIO de 1973,

.

' tam filiais nêste estabe-
lofreu conteslaçlio... Foi COIiD, de Iolnvtlle, seu Segundo � artigo. 54.1 da Iecímento,

'

da parte do Beppi do JII- pacíenre diretor, sr. Ber CLT o Citado síndíeato O não recolhtmento im
ragu6, nerdo Schneider, mosrrou- poderáJ�ecolh.er.de outras plicará em penalidade.
Vamos a uma ouue su me, de Prodõhl, um romen categor!as slmll�rel! �o que variam de 1/5 do

x x li:
gestlio, Esvrevl ao Irmão ce da colonlzeçêo de D. COmér?lO, o�de nao �XI� 'fdário minimo, a 10 sa O crescimento do parque fabril jaraguaense está a
Älico Rubini, conlagrado Francisca, 'que por' Uma

tam taí II entidades sind] laríos regtonaís, ímpõstas eXig.lr a ínstaleção de uma Agência do INPS. No govêrno
musico e consagradocon» rápida olhadela convenceu- cais. p,'la Del-gucta Regional Hans Gerhard Mllyer deram-se as demarches para a do!,çlo
pestror fizesse, pera o Cen- me Iralllr se de um Iitereto .__�--- rl" Trabalho em Santa do terreno, que 8Ó não se deu por deslntere.se do' órgAo;

�

O' á Q Deputado do MDB relembrou multo bem a neceasídade d.tenérío, uma opera sobre ,de invulgllr vtvecldede R b'l' d
' t-rrna, que est man- um!! Agência entre nós.

II colonlzeção efetuada por .Outra há, É o sr. Eno esponsa Ilda e por ( ... nno aevér a fiscalização x x x
,

[ourdan,
'

Teodoro Wanke. apetxo A t' P bl' d
em tõrno do essunto. Continua multo lento de ritmo de trabalho da Implan.

Não sei qUilil são suas nedo cultor das beles ID' rlgos U Ica OS taçAo da SC,Sp, que liga Guareuiírím à BR·IOI, que poderia
� � � ser acelerado por oríentação do Governo Estadual. Enquantoidéias. Iras "Correio do Povo" Declara se pera 08 de- Isso, a atual estrada está uma vergonha nacional. Vamos

Aguardo resJl'osta. lern publicado suas trovas. vidos fins, que as colunds Lel'a e
conservar, gentel

Para completar II suges Tenho que a lanternil de "Em Poucas Pala'vras '

,. x x x
,
_

I b J A Fe.ta dos Destaques Esportivos, patrocinado pelolao vou em rar que ara Diogenes. assim que seja "Mlni,NoUc'a" e "Desla confrade A NotiCia. de JolÍlvllle, pela oitava vez. ,teve êxl·
gua, mercê de Deus, con- IIcendidll, descobrira valo ques", do nosso semana to total. Dentre os muitos homenageados. anotamos com slm-
Ia com literatos que bem res e talenlos que muilo rio, até a presenle dala, assIne este palia a mençAo honrosa ao dr. Murillo Bareto de Azevedo.
podem colaborar, eventuill poderiio engrandecer o são de resPOnl'ab:lidà'de diretor da ESEFDJ.'

menle, fornecendo o Iibre proximo Centenário. do J o r n a I ist a Eugênj" Antonio Mir. convldad��:dr. Max Roberto Bornholdt.lo.
-

F
.

A T St I Vítor Schmöckel semanário e sua exma. espOBa estiveram em nossa cidade, participando
Encontro no "Correio

rei ure 10 ,u zer
A Direção da reunião festiva do RO. de Jarag,uá. O convidado realizou

mteressante p!!,lestra sobre Cultura Artlstlca.
'

xxx
E por falar em cultura artlstlca. o mesmo Rotary Club

está vivamente Interessado no 'soergulmento cultural expres·
80 através das atividades de gente jovem que gostam de
comunicar-se. O Viva a Gente Jarllguá deve voltar a viver
dias de glória.

xxx
Bons tempos aqueles do C,A. Baependl quando se tra

vavam verdadeiras batalhas pela' eleição :da diretoria do
clube. Hoje o quadro é contristador, Onde festão os sócios
do clube� Nlnguem tem amor pela tradição? Vamo. fabricar
um Presidente para o principal clube da cidade, -

xxx
Clair Chlodlnl, filha de Primo Chlodlnl., esti nOI atates.

cumprindo uma bolsa de estudos. após 10rmar-se em ,filoso
fia, pela FURB. Agora. manda um cartão de Vlrg.lnla - USA,
dizendo que participou de reunião rotárla. como convidada
de honra, onde dei! conta ,do 'recado, promovendo nOS80
município.

,
x x x

Está oausando estranheza a atitude de certos jaragua·
enses que, morando em Jaraguá do Sul, emplacam os seu,B
velculos nos municípios vizinhos. Com [sso a, partlclpaçlo no
Fundo Rodoviário fica prejudicada, Estaria alguém ajudando
para essa evaslo de renda? porqne?

,
x x v

Guaramlrlm, depois de JolnvlUe e Jaraguá do Sul. con
tinua em 3.0 lugar na arrecadaçlo do ICM. Da 5.° Regllo
Flscãl fazem parte ainda os seguintes muntcíplol: Corupi,
Schroeder, Ma8saranduba, B. Velha, Garuva, Araquart, e

S. FrancliDo do Sul.
'

à venda nas bancas da

���i�uau� �ráfi�a ���nina Una. I----------------------�----------------_.

Criança afoga�se
no Rio Bracinho
Melita, asposa de Rei, correntes!!, iniciando se lu

'

naldo Wischral sairll cedo Ia dramática pela sobrevi
para a lavoura, 30 muni vência. Com 'muilo custo
clpio de Schroeder,levlln Il mae salval(a se, enéju�nlo
do o seu filho Jairzinlio, que o indiloso garoto de,
filho único, com 2 anos, sapllrecii!, enconlrilndo se
6 meses e alguns dias. o seu corpo já sem vida.

, Cerca das 9 horas de lia. mais larde, a 800 m, do
feira, dia li de Ilb,ril, retor local do fatídico acidenle,
nava para casa, levando plira grande desesparQ de
num dos brllços o filho e seus pais e de populares,
noutro ,um mole de Irato O sepulrameólo do infeliz
para os IInlmais, Mas pa- Jairzinho dtu-se nll 6à.'
ra chtgllr alé II moradia feira, com grande acom
'inhll de IIlrllVlIssar uma panhamenlo, lendo recebi·
pinguela 1I0bre o rio Bra, [dO assislência religiosa do
cinho, Um desequilfbrio fez Rev. PliS tor Wolfrllm Meh
cair II mãe e' o filho na ler.

Gremio Esludanlil
"Holando -Marcelino
Gonçalves" Acontece
o Gremio

Estudantill
cante naquele estabeleci·

"Holando Marcelino Gon mento, pois, trata se de
calves" 1'1 8 Diratoria do uma entidade de ensino
Oentro Ofvico está expe que mais cresce presen
dindo convites para aB temente em Jaraguá do
solenidades de hoje às 16 Sul, propondo lIe ao lugar
horaB, quando no galpão de lIério concorrente aIJs
de felltas da B8001a Básl- demais estabelecimentos
ca "Holando Maroelino de ensino DO municfpio.
Gonçalves", à rua José "Oorreio do Póvo" cum
'Theodoro Ribeiro, nesta primaDta a novel direto
cidade se dará pORia à ria que muito deverá
nova diretoria do Gremio. realizar, em' prol do eBsi
É um acontecimento mar no dI:! nOS8a cidade,

CHEGARAM
OSCURSOS.'

VESTIBULAR '

e.

CIÊNcIAs HUMANAS
CIENCIAS BIOMEDICAS

CIENCIÁS EXATAS
.

�""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A. precisa de Super-
, \

visor para Serviços Gerais.

Exige-se: - Espírito de observação e liderança;
Oapacidade para dirigir grupos;

Oferece-se 6timo ambiente' de trabalho, salário inicial
compensador, assistência médica e dentária gratuita.

'

Os interessado9 poderão obter melhores informações
na· seção pessoal da emprêsa.

Nas 'b�ncas,
'

todas as
,

quintas-feiras. :'
ApenasCr$6100' PERDE,U-SE

Perdeu-ss um 6cu10' de grau, arm�ção "8cura,
lentlls braocas, com estojo com os' dizer6s ÖTICA
BEYE R. Quem enéoutrolJ, f.vor entreear 80 8r,

Jens Metzgern nB Fáb"ic� de Persillno8 de José
EmmBndoarftlr S A., ou Br. Eugênio Vitor Sohmoe
ekel, mediante gratifIC8ção.
�---------------------------------

Dr. Francisco Antonio Piccione�
M:eV't:CO ..., C.R.M. 1.'7

(C.P.F.) N.O 004sM379
Oirurgia e OlilJ,ca de Adultos e Oriançal

Partos - Dóenç8s de Senhoras

HOSP)TAL JESÚS DE NAZARÉ - C10RUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramoll, 419_

CO_up.lJo. - 8A:N1I'A CAll'ARI:MA

I
altt,omoloru jaraguá $•••

-

Indústria em franco desenvolvimento necessita de
elementos dinâmicos, com boa apresentação: e ,muita von

tade de progredir para integrar seu quadro de vendedores.
OFERECEMOS: a) Ótimas. possibilidades de 'ganho

'

b) Orientação Profissional
,

c) Amplo mercàdö em plena, éxpansão
Apresentar-se co�· "CURRICULUM VITAE", Regis

tro no GORE ä demais documentos na rua Venâncio da
Silva Pôrto, 399 - Se t.o r dej R é c r u t a m e nt o -

JARAGUA DO SUL - SO:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


