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Canhão
"Poupem a manteiga

para comprar eanhões",
foi um eonselhc dado ao

peso. Não foi na Espar"
ta, nem foi dado por .Áti
la ou outro tirano da -.nti
,uidad•• Tampouoo foi da
do noa tempos antigos
- pré hist6ricos, quando
ainda não havia esta ar·

.

ma. Foi dado nos tempol
modernos, na n081il ge
rBQão. Não pOdia ser ou

tro senão Hitler, frio I

ealcuheta, hOIBf'm !18m en

tranhas, oomo atestam 81

ehaoinaa que pratioo••

Prívar-se da manteiga
e de qualquer outro ali
mento para enriqueoer o

espírho leria heróico, su

blime melmo. OI a';oetlll
.oluntarillmln.te prin
..m·se de parte dos alímen
tOI para que a matéria
não absolvesle o espirito.
Pelos enslriamentoa que
deixaram e pelu id6iu
Que espalharam por todo
o mundo, tornaram· ••.

gundes benfeitor.1 d.
humanidade.

Prinum 8e da mantei
.

ga, nio em benefíoio do
poderio bélico d!l naQão,
mas ,pare conseguir uma
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Sábado 19 de Janeiro de 1974

JARAGuA DO SUL

Fundado em 1878
Emancipado em 1984

Hotíaias que valem a .. PIO
Três novos roterlanos vieram reforçar n tredleíonel clube de serviço da

cidade. Bruno ßretrheupt, recém formado em Adminislrllçfio de Empresas, José
Alberto Barbosa, o digníssimo Promotor Público da Comarca e Milton Kóhlbech,
diretor de Kohlbach S A. - lnd. de Máquinas Elétricas, formam o trio de com

panheiros do R.C. de Jaraguá do Sul e dará satisfação 1I0 Governador José Santi,
do Distrito 465. Os eompenhetros que atendem pelos nomes de guerra - Bruno,
Barbosa e Milton, foram muito cumprimentados.

A ligação ferroviária
enlre Rio e São Paulo
aerá reduzida para 5 ho
ras e meia, com li eltmi
neção de 44 passagens
de nível entre Barra do
PiraI, DO Estado do Rio,
e a el'taçãô Roosevelt, na

eapítel paulista. O esti
mativa do custo lotai do
projeto que vai reduzir em

quase seis horea o trecho
entre as duaa grendes
capitais, será de 100
milhões de eruzetros, e

das 200 pdssagena de 01-

vel existenlea, 76 serão
eubsrtruídee, Concluíd..
aa obras, espera o Minia·
térío dos Trensporte, ver

eumentado o número dos
que goslam de servir do
trem.

O ouro será ebolído doa sistemas monerértos. Esta� II notfeie que' vem

do FMI - Fundo Monetérte lntemaetonel, onde a maioria daa nações procuram

� destacar o ouro como bese de seus stsremee monetários, pera substirul-Ioa por

uma "bolsa" comum de 14 das princ.ipaia moedas, que incluiria condições me
díenre as quels oa palses possem 'permitir II flutuação de suas divisas. Paises

que entram em cotritação: Ealados Unidos, Rtp, Fed. Alemanha, França, Canadá,
Itália, Holanda, Bélgica, �uécia, Austrália, Dínemeree, Arábia Sauditll e Áuslria.

Lliuro C a r D e i r o de

Loyolll, ex-deputado fede

ral, aniversliriou-se no úl
timo dill 14 de janeiro de
197-4. Homem dinâmico,
foi num de seul últimos
liDOS de' mandllto eleilo o

deputado federal mais efi·
cienle. JaraguiÍ deve-lhe

uma montanha de servi

ços prestados. Hoje, afas�
ledo daa lides politicas,
também foi substituldo
por outros homens públi·
cos. E caiu' no esqueci·
menlo. Já niDguém lembr.
ô "Bororó' de há alguns

enos. É o preço que.
politica cobra dos homens
públiCOS: o esquecimento.
Mas o ar. Loyola' é "Ci
dadão Honorário de Jara
guá". Por' iaso não es

quecemos li dala. Para

béns, deputado.

O Departamenlo Autônomo' de Saúde Pública do ESlado, afirma que a

vilrlolil está totalmente err.dicada no Eslado de Santa Catarina. O assunto foi,

levantado, com o apllrecime:Jlo de sintomaa em Pomerode, que se constalou Dão

ser varfohi. O dr. Glliuco Olintrer, Secretário da Agricultura, iDform'ou que II' sa·

fra de tntrO foi de 60 mil toneladas em Santa Catarina e que a colheita poderia
ter side maior; ae oa triticullores tivessem plantado mais. Assim .eamo cODsidera

• 8afr. al!tisf.tÓria.

O termo Sall�aqlll é de

origem tupi-guarani -

"tambá" (concha) "qui"
(monie): monte de conhas.
Exiatem duas maneiras
de' pxplicar sua origem:
uma pertence ao povo.
portlnlo popular, acredi-

lando que "foi o dilúvio"
ou, ainda - "um cataclis
ma provocou o amontoa

menlo de conéhas do mar" ..

A outra de nlvel superior,
racional e cientrtica; é
explicada pela arqueolo-

gi •• a ciência encarregada
de eslud.r esaea monIes
de cpnchas, aliás, samba
quis. O artlculistd MASJ'
escreveu excelentl arligo
que vamos reproduzir lias

próximaa e,tições.

A capital calarinense, hoje conhecida por Florianópolis já teve' época em

que foi cbamGdli de Deslerro. Cidade de Nossa Senhora do Deslerro da Ilha de

Sanla Cal.rin,,- Quase 200 anos, diz o escrilor Oswaldo Rodrigues Cabral. Muila

r�nle pensa hoje ainda, que o seu nome leria sido dado pelo falo de se maDdar

pdra lá Oll criminosos Mas não foi, afirma o escritor. "O nome lhe veio da pa

droeira, insliluída pelo fundador, que se desterrara da aUll terra aob • proleção d.

Sagra f'õmflia, que também-o fizera para fugir à perseguiçäo de· Herodes."

Não poderás ajudar aos homens de maneira. permanenle se fizeres

por eles õquilo que eles podem e devem fazer por si próprios.
,

(Abraham Lincoln)

Padre Elemar·
Dia 17 marcou a paI'

larem de mais um "ni
ver" do nOl!tllO estimado

Vigário da Psróquia São
Sebastião. Pe. Elemar
Schei!J, alé'rn d. c,-ra d'
almas é professor da
Faculdade de Direito de
Blumenau e· diretor da

Fundação Educacional

Regional de Jaraguá do
- Sul - FERJ, em viu de

implantação em nosso

mtio. Homem profunda
mente ligl!.do à Jal'aguá
do Sul, tem sobre seUl

ombros, uma ca'ga de

pesados oompromi8sos.
Embora Dão fosse prol
bido visitá-lo em tão

grata oportunidade, para'
um amplexo fraterno,
fIntendemos de deiXltr
livre.o dia constlgrado

aniversariou
ao seu nataUcio, possi
velmente -em companhia
de aeus familiares que
costumam visitar o Pa·
dre Elemar, para abra
oa·lo em outra ooa.ião.·
Como o _calendário ca·

minha inexoravelmente,

Merenda Escolar é Elogiada
A impreOl'II� do PaIs

ocupa se vez por ' outra
da atençlo que o gover'
no dá aos pequeninos
escolares que frequen
t8m escolas públicl!.s. A
maioria das crianças, até
bt'm puuco tempo, c(,m

pareoia à aula IIPm uma

"limeotltçlio adf'quada, o

que fez cum que o Go
Vtlroo institui.se um pro.

em vez de manteiga
m II i o r aproximação de
Deus, pelo eombate la
paixõel e assim conseguir
uma maior elnsQio da
alma e da mente. Ao ho
mem que di duro .ie sol a

aol não se pode aeonaelhar
a privaQão do alimento. É
gente· que tem qua fazer

, muita gina .tioa pl paBlar o

mil eom o' ordenado que
recebe. Não IB pode atirar
pedra neata gente porque
não oom�r8ram linoa ou

retiat8ll. Pede 8. 8 Dtuc
que o. afnd.. Ao lado
de.te hl muitos chefel
de familia, embora ,iveD
do honestamente do .s

lärlo podem dispor de
algo ..a margem. Que par
te dele Ifja empregada
Da compra de leitura
apropriada, tão neoelsi·

.
ria quanto o alimento
pau o corpo.

Oa pais qUB podem
galtar um pouoo com Ii
.ros e revist.. para os

filhos e se omitem aio
gratemente culpados, A
f!ducaQão e a instruQio
dos filho. dete ler apre.'
cupaQão constante dOI
pais. Daqui e dali muito.
'filhol oonsI'gllem dinhei'

ro para leitura impr6pria
ou pelo meuos pouco re

comendheI.
Leituras' que nio tem

nsda de oonstratiu pro
duzem espírito. frIvolos,
cérebrol incultos, fraool,
inoapaz"l de leitura a6ria,
oomo j6 foi dito. Não Ie-
8m, borboleteiam.

UII! professor relrgío
lO, prefeito dOI estudos,
costumavll ter Bobre a

estante durante o Istado

alguns Jivros seleciona
dos. Um aluno mais splí
oado, mais inteligente,
terminava OI termoa

(tartlfas), o professor
meio às eseonüídss, paB!
laVa lhe um destel ll
noa. Geralmente um Ií
vrO d. formação, uma

vida de iantol, livrol
que o aluno não tiraria
Da biblioteca. Mui t o 8

ano. depoil este profes
lor teve o prazer de
receber agradecimentos
dos ex-alunos, reconhe.
cidos do bem que lhe.
fez esta leitura.

Prezados pais, nlo s.

descuidem da leitura dos
. seul filhol.

,

Leio Magno.

Brasil tem novo Presidente da República
O Colégio Eleitoral

elegeu dia 15 cio corren

te o 4.° Presidente da
Revolução, em BruUia,
na pessoa do General
Ernesto Geisel, reoeben·
do 400 voto. do colégio
e igual número ao Vioe
Presidente Gal. Adalber
to Pereira.

Em seu primeiro pro
nunciam.mto como Pre
sidente eleito, o Gene
ral, Ernesto' Geisel ado
mitiu que na chefia do
Governo jamais poderá
agradar a todos e que
certamenle descontenta-

rã a muitos, mas Ie afir
mou voltado

.

lempre às
aspirações do pOTO em

geral.
.

Dis.. ainda o Presi
dente a ser empolndo
em °março do corrente

ano, que a missiio reclt

bida dedicará o máximo
de lual .forçal e toda
lua capacidade de. jul
gamento e decisAo, "nllo
permitindo que dela me

desviem impulsol quais·
quer, por mail genero·
lOS, de amizade ou de
corafão".

HumboldtAlexandrer Von

gramas a mais qUfl 88

criancas da me�ma faixa
etária. que olio reof'be
ram ftlimtmtaçäo 8uple
mentar."

tas japClDe.es foram 08

que apareo@ram elQ maior
n'6mero entre os bolsista.,
seguidos dos norte-ameri
canos It indianos. Deve·
Ie dizer que o cientista
AJE-xander von Humbol'
realizou várias vlagenl
ao Brasil e a ele 11-. deve
o fáto de a AmazÔnia Ber

conbecida como a "Hiléis
.
brasileira"

Presos com licença
especial deixam ca

deia
.

para assaltar
Cinco presidiariol que

cumprem pena tom Nite·
roi deixaram tlua cela e,
após praticarem uma se

rie de assaltos na cida
de e a8satlsinarem o in
vP8tigador Jo.-é Luiz'
Azer�rto da Silva, no Ho
t.,l Gloria, retornaram
t anquilameote à cadeia,
OOdtl foram reconhfloi
dos

A Impressão di Correio do Po,O

No lorrer da lemana

recebemos telefonenall It

lartas, reélamando COD

tra 08 erros que foram co·

metidol na última edi·

çlo. alterando em casos

o slntido de cer'tas fra
se8. Aqueles que nOI te
lefonaram e escreveram,

pedimos a8 nOlsa8 des

culpas, certos de que
tudo será feito para eon·

tentar aOI que nOI 16m
semanalmente.

Morre Da Esc6cia o
"Pai �o Radar

Sir RobertWat80n-Watt,
conhecido como "pai do
radar", por leu trabalho
pioneiro na criacão do
radar pouco 8Dtes da II
Guerra Mundial e em leu

decorrer, acaba de fale
oer em .ua terra Datal,
a Escócia, quando con

tava 81 anos de idade.
Tamanha foi a impor

tância de leu trabalho
que o Alto Comando ale
mão reconhf'ceu o radar
como o maior dispositiTo
que levou à vitória a Grã
Bretanha e .eU8 8liadol.

PEl E.: Pro/essor da Educ_eio
Fi.dcl

O Rei do Futebol - Ed·
son Arantes do Nascimen
to - e o maia novo profel
Bor de flducaçAo . fisica
do Pais A turma de Pe
lé é composta de 217
f .. rmandos e denomina se
, P r e si den te MérHoi".
Além de Pelé, o teooico
Pepe, Fedato, Lf'ão, Dê
e outros integrom 8 tur
ma qUd recebeu. o seu

C80U(10,' O patrono dos
formandos foi o mínilltro
Alfredo Buzaid I1I!. Jus·
tiça.

No ano de 1973 come

morou-Ie o 20 o' aDo da
Fundaçllo Alex8nder VOD

Humboldt, com o \1ompa
recimento de cerca de'
400 cientista8, todos ele8
bolsistas da Fundaolo

deixamos registrado 6 que •• enoontram trab,,·
acootecimento, enviando lhando na Republioa Fe·
dá nossa tenda de tra- dlral da Alemanha, re

balho, a8 cong!'atulações presentando aproximada
a que fn jua. com 08 .. mente 50 palses. NOll úI
votOI de muitol outros t�mos 20 anos 8 Funda910
aniversários. Parabéns auxiliou cerca de .. 6UO
Padre Ele.mar. cientistas dos quatro can·

tos do mundo, dispenden
d� 120 milhõ"s de -mar
cos, proTt!nientea de doa

ções fio Governo Federal

grama de alimentaçlo, da Alemanha, da Asro_

que, agora, alcança alto ciação Pró Artes e Ciên
indice de aproveitamen- cias da Alemaoha e da
to. Fundação Fritz Tbyssen.

Diz a imprflnsa que "as Nos últim08 anos oienti.

crianças atendida!! pelo
programa de merenda
81i1001ar, à cargo das Pre
ff'Huras, apresentam um

8umento de estatura e

peso São dois ceotime
tros maiores e ttlm 1 800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORRflO 00 POVO"
fundação: flrtur Muller - 1919

CGCMF 8_.486.591/001

Diretor
I!:uiênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
•

ADual . • . • Cr$ 25,00
Semestre •. Cri 18,00
Avulso • • • • Cr$ 0,50
Número atrasado- Cri 0,60

ENDERtÇO:
Caixa POltal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 20211
Jar.guã do Sul « S. CatariDa

Aniversários
Aazem anos hoie

- ,\ sra, Leurtra Weil
. ler Hilbert, em Gertbeldl;

- lJ era. Ana Paula S.
Ferreira da Silvo, filho de
Aa!rit e Luis, em Curlttbe;

- o sr, Alfonso Ntcolaz
zi'
'- o er. G u i I h e r m •

Schmidr;
- a sra. ErDa Braatz.

Fazem (mOB amanhã
- A ere, T e r e z i n h a

Müller Erseht nll;
- I!I sra. Klere Henschel;
- I Jovem Gilda, filha

de Amendes Klein;
- a aro. Dolores. espo

sa do sr. Curl Bürllner;
- e menina Glolilde I.

·Gonçllivea.
Dia 21

- Amenin. RosenHo,
filha da Rolondo e Edl.
SchLihz, neslll cidllde;

- O sr. Edson War
haflig, em Curitiba;

- a Senhorita Ursula
Enke;

- o sr. Gerhard Brlllllz,
em Joinville.
Dia 22

- A sra. Adelaide, ea
posa do sr. logo LlInlle;

- o sr. Livinos Spen
gler, Denlisla em Curitiba;
Dia 23

- O dr. Paulo Medei
ros, Advogado em join- .

ville;
- a sra. Edilh, esposa

do sr. Livinos Speniller,
em Curitiba;

- a sra lila, espOSd do
sr. Viclor Viergurz;

- a St!l1horita Leouida
Gramkow;

- II srd. Gerlrudes, es

posa do sr. Alfredo Fi
.dler.

Dia 24
- A. sra. Ana, eaposa

do sr. Alvino Enke, Es
trado Nova;

- o sr. PilialO Donini,
em São Paulo;

"
- o sr. Will i Mahnke,

Comerciante;
- a ara. Hellla Henl

chel Nordl, em Guarami
rim.

lHa 25
- A ara. B run h i I d e

Manhke Schmöckel;
- a Ira. Viúva Clara

Pedroni, em CuritibA;
- o Jovem Heins Edgar.

filho de Gunlher Roedar,
em Corupá;

- ó Jovem Aluandre,
filho do dr. Mário e Carim
Boehm, em Join\'ille;

- as senhoritas Gemeal
Leonilda e Leonilza Enke

- II sra. Eliana Silva
Lopes;

- a senhorifa Margot
Adélia Grubba.
Dia 26

- A ara. Viúva Ruth
C.mar., em Blumenau;

- o sr Heins Zahler,
em Sio Paulo;
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Registro CiVIl
Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civß do I. Dis
trito da (:omarca de �araguá
do Sul. Estado de Santa

Catarina, Bral!fl.
Fss Saber· que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos. pela lei
afim de se bablHtarem para

casar·se

levrador, nascido em Blu
meneu, nesre Earedo, do
mícihedo 8 residente em
Vila Lenzt, neste dtstruo,

. filho de ôtentelew Brzo
zowski e Paulina Brzo
zowskt.

Ela, braetlelta, solteira,
do lar, naectda em Blu
meneu, neste Eslado. do

Edítel n. 8.ã5� de 9/1/74 mtcllíeda e restdeute em

José Assir Barbosa e
Vila Lenzt, neste dletrüo,

Leonor Pesaale filha de Reinhold Hafe
mann I Sophia Heíemenn.

Ele, brasileiro. solteiro.
operário. nesctdo em Pa- Edttel n. 8357 de 15[1/7"
panduva, nesre Estado, Geraldo JUDIl e
domiciliado e restdeute na . Rosimar Fischer
Rua Areque-], nesta etda- Ele, brasileiro, solteiro,de, filho de Dorval Bllr-

latoeiro. nescldo em Guabosa e Anahir Medeiros
rerntrlm, nesre Eetedo, dode Líma Barbosa. mtctlledo e restdente DaEla, brasileira, solteira, Rua lotnvllle, nesta eíua-proíeesore, nascida em d R I JJaraguá do Sul, domtel- de, filho e eíno do ung
e Alma' Fischer Jung.liada e residente na Rua .

Ela, brasileira. 'solteira:Äraquari, nesta cidade, do lar, nascida em lerafilha de Geraldo Pessal.
.

guá do Sul, domiciliada ee Inês Pedri Pessate. restdeute ne Rua Emlllo
Edital n. 8.353 de 11/1/74 Stein. nesta cidade, filha

de Ric�rdo Fischer e FriAlbano Domingos e
Priscila Melo dos Santos da Sorh Píscher,

Ele. brasileiro, soltetre, Edital n. 8.358 de 15/L74
motorista. nascido em Ja- Mariano Brernowskí
ralluá do Sul, domiciliado Merquewítz •
e restdeute na Rua João Rita Guesaer
Planinacheck, neera cida-
de, filho de Genesie 00- Ele, brasileiro, solteiro.
mlsgos e Carolina Costa torneiro, nascido em Luiz

Alves, nesre Estado, do-Domingos. f

mlcllledo e residente emEla. brasileira, solteira, Iotnvtlle, neste Estado.do lar, nascida em Jara- filho de Antonio Mi!lrqueguá do Sul, domiciliada e
witz e Luiza Branowski;residente na Rua J o ã o .

Planinscheck, nesla cida- Ela, brllsileira, do lar
nascida em Massaranduba,,de, filha de Adão Melo
oesle ESlado, domiciliad.dos Santos e Irene Tona-

to dos Santos. e residenle nesta cidade,
filha de José· Guesser e

Edital D. 8 ã54 de 14/1/74 Mó!lria Guesser.
Valdir de Oliveira e

.

Maria de Lourdea
.Rodrilluea Bayma

Edital n. 8.359 de 15[1;74
Teobaldo Frankowiack e

Ursula JordanEie. brasileiro, solteiro. EI b '1· It
.

OP"erario, aaacido em Gua. .

e, ras I el�o, so eno,

riÍluba 'paraná, domiciliado
.. lavra�or, nascIdo ��. Ja

e residenle l'm Vil Bae- rilgn� do Sul. domlclhad.o
. .. a. e reSIdente em ltap"Ocusl-pendI, Desle dISfrlf?, .fllho ho nesle dislrito filhode Agenor de Oliveira e

n • .

.

'
.

kAlaide Carvalho d Oli- de Hentlque Frankowlace
• Amanda Sacht FraD-
kowiack.

Ela, brasileira, ·solteira,
do lar, nascida em Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente em lIapocusinho,
neste dislrilo, filha de Ri
cardo Jordan e Berta Coeh·
ler Jordao.
Editai n. 8.i60 de 16/1/74

veira.
Ela, brasileira, solleira,

do lar, nascida am Join
ville, Deste Estado, domi
ciliada e residente na Ru.
Joinville, nesta eidade,
filha de AnloDio Rodri
gues Bayma.. ROSB As
sumpção Bayma.
Edital n. 8.366 de 16/1/74

Henrique Feder e

Pierina Maria Walti

Ele, brasileiro, viuvo,
lavrador, nascido em Luiz
Alves, neSle ESlado, do
-miciliado. e residenle em
Três .Rios -do Norte, Desl.
dislrito, filho de Genove
va Feder.

Ela, brasileira, solleira,
do lar, nascida em Luiz
Alves, Desle Estado. donli
ciliqda e. residente em
Três Rios do Norle, nes
te distrito, filha de Celel
Ie Walti e Maria Walti.

Edilöl n. 8.ã56 de 15/1/74
Frllncisco Brzozowski e

Allllla Hafemann

�Ie, brasileiro, solteiro.

Ó sr. Osni Müller;
It Jovem Denize Ma

ria Reiner.
Dia 27

- A ara. Elvira Rau
Rocha;

- o ar. Erwald Wielke,
em Säo Francisco;

- a sra. Viúva Oie"
Meea, em Corupii;

.

- a senhorita Marina
B. Gonçalves.
Dia 28

- o sr. CellO Vaael.

Anivio Ruediger •

Elsira Kamke
'

EI., brasileiro. solleiro,
operario, .ascido em Mas··
saraDduba, neste Estado,
domiciliado e residente
em Rio Cerro I, n e 15 t e

.

distrito, filho de A I v i n

Ruediger e Alida Ruediger.
Ela, brasileira, lSolteir�,

-do lar, nascida em Jara,
guá do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cerro
II Reste distrito, filha de
Fritz Kamke e Ela Pau
pilZ Kamke.

E para que chegÚe ao co
Dbecimento de todos mandel
passar o presente edital que
será pubUcado pela Imprensa

. e em cartório o.de ser'
afixado durante 15 dlal. Se
algllém souber de algum im
pedimento acuse·o para os
&s legals.
AURM MüLLER GRUBBA

Oficial

Bicicleta Desaparecida
Desapareceu uma bici·

cleta na8 imediações d.
Igrt'ja Católica até o ce
mitério municipal.

Garacterlsticas: Quadro
It." 495201õ, Aro 26. Cor
Vermelha, Barra 2, Mo
n.rck ano 1973.

, .

lnformar nesta redaçlo
ou pelo fOD. 2210 - 2023.

BANCO DO BRASIL S.A.

EDITAL
Seleção de Auxiliar de Escrita

o BANCO DO BRASIL S.A. faz saber que. d� 2801.74 a 01.02.74:
estario abertas em sua agência desta cidade, DIa Ay. Mal. Floriano Peixote,
nr. 8, de segunda a sexta-Ietra, du 13 SO horas às 17.3Q horas,

.

as inscri
ções para a aeleqio acima, a realizar' se Da cidade da: Joinellle, (SC), em
data, horä rio e local que serão oportunamente anunciados.

2. A inscriçio deverá ser solicitada pessoalmente pelo candidato·
(vedada a participação de intermediârio] e lerA deferida àquele que, mu·
nido de documento de indentidade, satisfaça às seguintes exigênciss:,

8) t!'nha, à data do término dss ineeríçõee, idade mínima de 18 anes COOl
ple los e máximo de 25 anos ínccmpletos; •. 1b) pague a taxa de insorição de Cr$ �O 00 (oinquenta cruseiroa];

o) apresente:
I) (seja do sexo masculino) "":'cerlifioado de alistamento militar, ou de

reseniata. ou de dispensa de incorporal)ão ou de ínsenção do serviço mi
litar ou ainda earteira de indentidede do Minislério do Exército, ou' do
Ministério da Marinha ou do Ministério d. Aeronáulica.

Quando se tratar da militar incorporado, ofíoio do eomandants
permitindo a inBoriQão

' .

II) oertificado ou híatõeíeo escolar (com firma reeonhecída) de con
eludo do primeiro eiolo: curso ginasial ou equivalente. expedido por esta'
belioimento de ensino ofioial ou reconheoido, Oll doeameuto que comprovenivel de escolaridade mais alto;

III) prova dI nsturalísação, 89 não for brasileiro nato;
d) firme termo de compromisso em que aoeite designação para ler

vir, em qualquer parte do territ6rio nacional em jornada de trabalhOI de
6 horas, prorrogheis sempre que o ,olume de seniço usim o exigir.e) entregue dois retratos reoentes, iguais de tamanho, 3x4, tirados
de frente.

S. A aeleção cOOltará das seguinte pro'as:
Psicologia, Portugoel, Matemática, Datilografia.
,. As provas de Porturuel li Matemãtica serão do tipo objetivo.ObrigatÓrio o uso de tinia de oor azul em caneta tinteiro ou esferográfi,

ca e .lápis preto nr. 2.

5 . .A prova de datilografia .serA feita em maqui�as forn8cidu peloBanco.

S. Para cada prova haterA apenas uma Chamada. S6mlnte seri
permitido o ingresso no prédio onde se realizaria 88 prous do candidato
que se apresentar com antecedência mínima de TRINTÄ MINUTÇ>S da,hora marcada para início dOI exame •. Sob nenhum pretexto admiUr'lIe'a

.

a partieipação do candidato que, embora tendo ingressado no prédio den'
tro do horá_rio estabelecido,· deixe, por qualquer motivo, de eltar prelen't.e na laIa respectiva Bntes do sinal para distribuição da prd.,..

7. O participante que faltar a qualquer das pro,!!s ficarA impedidode proueguir no concuflo.

8. Será selecionado aquele que:
a) satisfazer 6s exigências da pron Psicol6gica;
b) obti.er nota mínima 60 (SESSENTA) nas prov811 d. Portugues

e Matemática e '0 (QUARENTA) na de. Datilografia.
S. Atendidas elllas condiçõu, e a fim de eatabelecer 8IiI prioridades

para pouhel aproveitamento, o Banco relaoionará Oll lelecionadol em or
dem deorescentll do total ds ponto� obtidos.

18. O julgamento .a8 provas lerá caráter irrec0rrÍVel.
11. O B8noo reser98 se o direito de aproveitar, ·ou não, OI selecio

Badoe, observado o prazo de 12 meles.

I!; A. p081e d08 seleeionad'Os ficar' na dependênoia de aprOfsçioem exame de .a6de feito por médico do Banco ou. por .1. credenciado •

13. Cumpridai 8S formalidade8 de nomeaQ�o·8 loc8lizs,ã.e' serio
empossados no cargo inioial da carreira de Auxiliar d. Escrita; - Ref.050, oom f8ncimentos mensais de CrS 948,00 (nofecentos e quarenta e oi
to oruzeirolJ). An'es de d ..oorrido o prazo de 2 (dOis) an08 contado. a
·pa·rtir da data .1a poase, ficam impedidOS de:

a) pleitear transferência, resguardando'la o BaDOO o direiio de remofi·los por conveniênoia do .eniço.
b) participar de leleqio interna para a carreira de Escritur'rio.
14. A inscriçäo do candidato importará em anuência implicita fUlufa

designação (se selecionado e nomeado) para servir em qualquer dependênciado Banco, bem como a possibilidade de ser Iransferido para oulro local, em
q�lIlquer ,t.empo, durante a vigência do contraIO do trabalho. .

.

15. Nenhum candidalo poderá inscrever se nem prestar provas em
..

Agêneia administrada por aeu cônjuge ou parente alé o segundo Ilrau,ainda que Administrador em causa não venha a participar dos trabalhos do
c�rtame. Igualmenle não aerá localizado �m agência a. cujo quadro perlençaquaíquer funcionário parenle, tem alé o sellundo IlrlJU ou cônjuge.' .

16. O presenle certeme vila l! selecionar pessoal para suprimento daI·
vaeas por venlura existentes nas seguinles, agência.: JaragulÍ do Sul (SC),Säo Francisco .do Sul (SC) Enlretanto o 8anco se reserva o direito de lo
calizar os leleci?naaOIl em uma de suae depeDdencial em qualquer parte do
lerrit6rio nacional. .

.
.

,
17. Inscrito, considerar-se li o candidalo ciente das condições cltipulades no preaenre Edital,

BANCO DO BRASIL S.A. - Jarltguá do Sul (SC).

José Amarill Pe�eira, Gerente
Id�mar Vieira Dorneies, Subgerente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO 'DO POVO

E.t.do de Santa Catarina

Prefellul'a (Iluniaipal d� '!Jaraguá do Sul
'J

LEI N. 468
I ".

� Rec,onheee de Utilidade Pública a Ássociaç!o
r,

__

de 'Pais e Amigo8 'dos Excepcionais "_ APAB

. Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jar8guá do Sul, Estado de

Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos .os habitantes deste Município, que· aCAmara Mu

níeípal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:I" �
.

,
Art. 1 ° - fica reconhecida de utílídade pública a ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. soctedede civil de oaráter

assíeteneíat com lede nesta c:Údade.'
.. '. .

Art. 2.� r: Esta lei entrará em vigor na data de lua publicação, revo-

gadas 8S disposições em contrãrío.
..

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do Sul, aos 31 dias do mel

de dezemro de 1973. .'

. .

Bugenío Strebe, Prefeito Municipal,
.

A presente lei foi regiltrada e publíesde nesta Diretoria de expediente
Educ8çlo e Assistência Social, aos 31' dias do mes de dezembro de 1973.

.

.

Waldemiro Bartel. Diretor.

LEI n: 469

" Autoriza o Chefe do poder executivo a abrir Crédito Especial.
. Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, no uso e execício de su'a& atribuições.
Faço saber a todos 01\ habitantes dellt. Município, que aCAmara

Municipal aprovou e eu sanciono li seguinte leí:
. Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um

Crédito Especial no valor de Cr$ 3.289,00 (tres mil duaentos e oitenta e nove

eruseíroà), por eonta do excesso de arreeadaeão destinado para aquisição de

3289 ações da Companhia Siderúrgica Nacional.
Art 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoo

\ gadas as disposíeôee em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, a08 31 días do

mes de dezembro de 1973. ,

'.
.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente! leí foi registrada e publicada nesta Diretoria de Expe

diente, Educação e Assistência Social, aos 31 dias do mes de dezembro de

1971;
Waldemiro BarteI, Diretor

LEI N.472
A utoriza o Chefe do Poder Executivo II Firmar
convenio com a ACARESC.-

Bugente Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá. do Sul, Estado de San
ta Catarina, no uso e exercício de sues atribuições.

Faço saber a todos os habitante. deste Município, que a Câmara Uu�

nicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar ter·

mo d. convenio com a ACARESO (Associação de Crédito e Assistencia Hu

ral de Santa Catarina), nas seguintes clausulss como abaixo estão delerimina·

das:
Clau.ula Primeira - A ACARESC, entidade de dirEito privado, sem fins

lucrativos, reconhecida de utilidade pública p .. lo Deer.to Federal n.· 50.62%,

de 18 de maio de 1961, integraote do Sistema Brasileiro de Extenção Rural

. coordeoado em níTel nacional pela Associação Brasileira de Grédito s Assis

têaoia Rural (ABCAR), desenvolverá, observadas as diretrizes de prograioação
do Governo Federal, um programa de assistencia técnica, com observAncias

de principio e diretrizes e a utilização de métodos de extenção rural, no Mu·

nicípio de JARAGUÁ DO SUL, viundo à melhoria das condiçõ@. econo.micas.

e sociais da população rural.
.

Clausula Segunda - São objetiTos do presente convenio:

1. o· aumento da produtividade " elevação da rentabilidade das proprie-
dadel agrícolas; _

2. a formaçio· de mentalidade conservaoionista dOI recursos naturais

renováveis (solo, água, flora e launa);
3. a melhoria das condições de alimentação, saúde e habitação da po

pulação rural; .

4. o desenvolvimento da juventude rural:
5. a organizaçã.o e desenvolvimento da comunidade, compreendendo

.

atividades relacionadas com o Conselho de Dasenvolvimento Municipal, coo-

perativism6, sindicalismo e lideranças; .

.

6. a ca pacitação de produtores para o uso do Crédito rur81.

Clausula Tereeira - A ACARESC se compromet-e a:

1 desenvolver serviços de assistência técnica e social através dos méto

dos de Extenção rural no município d6 JARAGUÁ DO SUL, com· pessoal espe

cealizado e equipamento necessário à extenção dos trabalhol, bem como a su

pervisionar os serviços 8 serem realizados e procedet ao oontrole iii à avaU..

ação dos resultados;
2. responder pelas obrigações trabalhistlls relativas ao pessoal. admi

tido para trabalho referido no item anterior;
3. apresentar, 30 dial do final do prazo determinado pelo Tribunal de

coot8S, relatório dos trabal�os realizados à conta do presente con'f8nio no

8x"rcíciq anterior; l'

4. colaborar com a Prefeitura na elaboraçAo da prestação de eontas

a ser submetida ao Tribunal de Contas da União. referente ao presente

convenio, quando para tal fim solicitado;'
I

5. li elaborar e apresentar à Prefeitura, anualmente, em data compa

tível com o atendimento dos prazos determinadolll pelo Tribunal de Contall, o

plano de trabalho e de aplicaç!l.o relativoll ao exercício correspondente; .

6. a fornecer ao Tribunal de Cont8s da UniAo, quando solicitado, ele

mentos ou informações, com a vista de documentos; para fins de exame e

Ijulgamento da (egularidade das contas relacionadas com o F.P.M.

Clausula Quart!! - A Prefeitura se compromete a:

1. incluir nos seus planos de aplicação,' 8 serem
-

apresentados ao

Tribuna) de Contas, a importância destinada· aos serviços previstos neste

convenio nunca inferior a 8% (oito por cento), de SUa cota no Fundo de'

Participação dOi! Municípios.
2. a transferir à ACARESC os recursos rtlfarid6s no Hem anterior, à

medida do rflcebimento das parcelas do Fundo de Participação dos Municíph'l,
guardada a proporçAo de 8% sc,bre o valor de cada parcela

3 para os fIOS do atendimento desta clausula a importsncla 8nual pre

vista ns lei do orçamento será tlmpeohada globalmenttl no inicio financeiro

para liquidaçAo em parcelas menllliis. à ordem da 8gencla compet�nte ,lo Ban

co do Brasil S.A., que ficlirá autorizada automaticamt'uie a credité. Iss à ACA-

RESC.
4. se a previsão orçamentária for inferior a participação efetivaI!! do

Municipio no FPM 8 diflHença será objeto de suplemeatação prceedendc-se
a novos empenhos �lobais na forma e para oa fins do Hem anterior.

5. Caso a Prefeitura Yir a ter a sua oota- do Fundo de Participação
. retida, não fiCBrá desobrigada de pagamento da Impertencía prevista no item
um desta cláusula.

Cláus�llf, Quinta - A .apltcaeão d08 recursos fórnecidos pela Prefeitura
-bem como a comprovacAo da utiIizaçlo dOI mesmos, obedecerá as normas se

guintes:

1. Os pagamentos serão feit08 na forma .a clausula quarta, item 3, forneoen

de:> a ACARESC recibo subscrito pelo seu Secretário Executivo ou seu substítutc

legal. gut' constituirá documento fundamental para prestação -de contas ao

Tribuna) de Contas da União·
.

2. A Acareso depositará 88 Importäneíes recebidas em conta bancária

.

üníea para todos os convenios que realizar no Estado para aplteação de re

cursoa do F.P.M., movimentando-a conforme o PIaDO d. Trabatho,

3. A comprovação será feita mediante 8. remeIsa ao Tribunal dé

Contas, pela Prefeitura, dos recibos referidos no item 1.0, acompaehsdoe de

uma via do presente convênio, do plano de aplicação e do plano de· trabalho

correspondentes, bem como de um relatório da Aoaresc sintetizando os tra

balhes realizados no período e de uma declaração da Prefeitura, oonfirmando
a realização dos trabalhos.

, Clausula sexte -- A programação. e exeeução dos trabalhoa téeníeos

que se tornem necessários em consequência do presente convênio, lerio d�
responsebllídede da Acaresc.

Clausula Sétima - A prefeitura poderá, em qualquer épeea promo

ver, p o r fi i o u P o r t e r e e i r o s, a ver i f i e a ç ã o d o I t r a b a

.1 �.o s objeto deste �onvênio,. inclusive com o fim de constatar a compstí
bílldede entre os 8ervlços realizados e os reeursos fornecidos pela Prefeitura

Clausula Oitava '- Fica entendido que 08 recursos a serem forneci

dos pela Prefeitura atendarão apenai a parte da. deapesas dOI lerviçol a

serem desenvolvidos no município de Jaraguá do Sut pela Acar.sc, cumprin
do e esta obter de outras fontes, quando necessárío, numerário suficiente

para desenvolvimento integral dos trabalhos.
.

Cleusule Nona - O presente convenio enlrará em vigor de 1.. dé janeiro
de 1974 e lerá vigência por prezo lndetermlnado, podendo. rodevte, ser reselndlde

por quelqaer das parles convenenres em caio de inobservância de auas cláuaullis.

PlIrágrafo único - em qualquer hipólese, .. denuncia ou rescisão deverá

ser nolificada com anlecedêncill mínima de Ires meses e nlio exime a Prefeilurll,
caso li denúncia ou rescisão seja por esta provocadll, do pagamento da to.tribui

ção correspondente ao exercfcio financeiro correspondenle.

Clausulll Décima - Na hipólese de a autoridade federal compelenle bai.

xar inslruções para apiicaçlio do F P.M. em desllcordo com o eSlabelecido nesle

convenio, a Prefeitura e II ACARe.sC assinar�o Termo aditivo ao presenle Alo
Conlrarual de forma IJ adapla-Io aquelas il,lslriJçõea •

Arf. 2.° - esra lei enlrará em via-or a parlir de 1.. de:Janeiro de 1974, ra·

voglldas IIS disposições em conlriirio.
_

Paláoio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 81 dia. do

mel de dezembro de 1973. .

.

Eugenio ,Strebe, Prefeito Municipal

A pra.sente lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de Expedien
te, Educação e Assistência Social liOS 31 dia� do mes de dezembro de 1973.

Waldemiro BarteI, Diretor

"�IDdústrias Reunidas Jarag�á S. A.
Rua Rodolfo Hufenuessler, 755

Essências : Oleos' Cítricos . Copos de Massa . Artigos para Sor
veteria. . Derivados de Banana . Arroz "Duas Rodas"

Oferece vagas p/moças e rapazes com curso ginasial ou equivalente.
. AUXILIAR DE DESENHISTA MECANICO

AUXILIl\R DE ESCRITORIO
LABORATORISTA
AUXILIAR DE EXPEDIÇAO
CONTINUO .

'j

Útimo ambiente de trabalha, treinameh�o especial para o bom

desempenho da função, remuneração ã altura da capacidade
profissional, assistência social completa.'

Os interessados 'deverão compareoer na seção pessoal da empresa
munidos de documentos.

Acompanhando o progresso de Jaraguá do Sul a

V A R I G
passou a emitir pa88�g. ns naoionsi8 • interna'oionais dir.tamente da

Parola do Vale do Itapocu para maior faoilidade de 8U8 distinta clientela.
PU80U a emitir, também oonhfloimlilDtoll de

encomendll8 e oargRS
.

VARIG - M,l. Deodoro, 1�2/130 - Fone 202ã

Jarago6 dó Sul - SC

VARIGViaje VARIG VARIG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I (ORREIO DO POVO
ANO LV JARAGuA DO SUL (SANTA OATARINA) N.o %.7G9S6bado 19 DE JANEIRO DE 1974

De acordo coru o artigo 29, letral A, B e C doa BstatutOI Sociais, Ucam convocados os senhorel associados da Co
operativa Agrícola Mtlta Itajal'a Uda. em plano gozo de seus
direitos, para Assembléia Gel'ai Ordiniria a seil realizada em
sua sede social sita à Estrada Itapoouzinho - Vila Chartres
município de Jaraguá do 8ul, Eatado de Santa Catarina, às
10,00 horas do dia 26 de janeiro de 1974, em primeira convo
caçio com o minlmo 2/3 de seus associados: às 11,00 horas
em segunda convocaç4o com a presença de no mínimo daID&tade mais um de seus associados: às 12,00 horas em terceira e última convocaçlo com a presença de no minlmo 10
associados, na qual havendo número legal, será discutido a
seguinte: Ordem do Dia

1.° - Deliberaçlo sobre as contas e relatório da Dire-
1.0 _ Julgamento dos documentoÍl e contaI, torla, Balanço Geral, demonstrativo da conta Sobras e Perdas

.

3 O e Parecer do Conselho Fiscal, relativos aos exercícios de 1973110 exerciclO encerrado 1, de utubro de 1973.
" 2.0 - Destinaçlo da. Sobras veriflcadas no exercício

.

2 .• - Eleição dOI membro. do Conselho Fis· 3.0 - Eleiçlo dos membros do Conselho Administrativo
4.° - Eleiç60 dos membro. do Conselho Fiscal para oexercício de 1974 '

6.° - Assuntos Gerais.
A V I B O

Outro.sim avisamos aoa associadoa que Da docUmentosreferidos no artigo n.° 6, letra C dos' Estamto. Sociais encontram-se à sua dlsposlçllo na sede desta Cooperativa, sita áEstr. .ltapocuzinho - Vila Chartres - num.O de Jaraguá do Sul,(SO) relativos ao exercício encerrado em 81.12.73.
Obs. Para efeito de "quorum" de IDstalaçlo esta Coopentlva tem 118 aSlociadoa.

Itapocuztnho, Jaraguá do Sul, SC, 14 de janeiro de 1974
Ernesto Mafezzolli - Presidente

E.tado de Santa Catarina

'Colégio São Luís
Jaraiuá do Sul, 15 de janeiro de 1974.

AVISO:

O Serviço de Relações Püblíeae dOll Colégio.SAo Luís e Dívína Provídêneia, conToca Oi Senho
res Pail e alunes maieres matriculados para 1974.
Que eomparecam a08 respectivos Colégios para
preenchimento dos formulários para renovação da
BOLSA DE ESTUDOS da SecretaIia de Bducaeão
do Estado de Santa Oatartne.
Documentaeão anexa:

8: comprovante de remuneração mensal, (o
mais importante). _

b: Declaração negative do Imposto de renda
do exercício anterior a 1974.

c: Comprovante do valer pago por aluguel de
casa ou amortização.

d: Diploma de Guerra para filho. de ex-com-
batentes.

'

f: O prazo encerra S8 dia 22 de janeiro.
Pelo pronto atendimento deste aviso, agradecem

os responsáveis.
'

Afonso Mário Heck

In�ústria da Ma�8iras Ru�olf S.A.
Inloriçlo no, CGC (MF) 84 430 64-'/001

Ässembléia Geral Ordinária

Convocaçã�
Pelo presente ficam eonyocadol OI lenhorell

acionistas della lociedade para a asssbl6ia geral
ordinária à realizar: Ie no dia 31 de JaDeiro de
1974, às 15 horas, no eaeritório da firma, à rua
Venâneio da Silva POrto no. 37 nesta cidade de
Jaraguá do Sul, afim de deliberarem Bobre a se·

guinte:
ORDEM DO DIA

cal
S.O - Al!II!untol de inter'lse .oeial.

A V I S O
Achan-se á 'dispolição do. senhores acionistal,

na Iléde social: o. documentos a que Ie refére o

artigo 99 do decréto l.,i no. � 627 de 26 d. let,Di·
bro de 19(0: I}

Jaraguá do Sul, 0% de janeiro cle 1974.
João Germano. RudoU - Diretor Gerente

CPF - 009676539

Juizode Direito da Comarca Ide Jaraguá do Sul
Mário Rank, Sindico da Falência de

Wolfgang Siedsohlag, nisa a todO!l os interes
sados que se achs à disposição dOI mesmós,
à partir do dia !O de janeiro de 1974, todol
OI dias, /no expediente da tarde, em seu el
critório à Rua Dr. Nereu Ramol, 213 Caixa
Postal, 48, em Co,rupá.

Comércio e Indústria Breithaupt sIA
C.G.C.M.r. B.O 8".429.810/001

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos oa Senhores Ácioniata•. dest .. .so�

cied.dc AnOoima para comparecerem à Assembléia
Geral Extraordinária. a realizar-se no dia 02 de feve
reiro de 1974, às 9,00 horas. em SUII Séde Social, a
Rua CeI. Emilio Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do
Sul - SC., par. tratarem da aeguinte:

ORDEM DO DIA
, I) - Aumento do Capital �ocial. de

Cr$ 2.230.000,00 (Dois milhões. duzentos e trinta
mil cruzeiro.) para Cr$ 3260.000,00 (três milhões,
duzentos e cinquenla mil cruzeiro.). mediante a in
corporação de Cr$ 230778,00 do fundo de reserva
pl Manutenção do Capillli de Giro. Ptóprio;
Cr$ 708959,24 do SaldO a Disposição da Assem
bléia; Cr$ 6.902,86 da Correção Monetário a/ obri
Ilações ReajustlÍveis e Cr$ 73359.90 de parte do
Fundo de Correções Monetiitiaa.

II) - 'Criaçäo cargo de Diretor;
111) - Alleração Parcial doa E.tatutoa Sociais;
IV) Diversos Assuntós de Inreresse SOCial.

JarllgulÍ do Sul, 02 de jllneiro de 1974
Han. Breilhllupt- Diretor - CPF n.O 009961679
HeillIrich Geffert- Diretor - CPF D.° 00672í2õ9

BSTADO DB SANTA CATARINA
Secretaria de Segurança e Informações

Delegacia 4e Policia de Jaragu' do Sul

Edital de Citação
o Sr. AltaDir CarlOI Sagaz, Delegado de Policia da
Comarca de Jaraguá do Sul, ria forma da LeI, etc ...

Faz Saber a quantos virem este edital ou dele tiverem
conhecimento; especialmente a Antonio Rosa LUiz, que ne.ta
Delegacia foi instaurado. mediante ponaria, processo sumário,de acordo com a Lei •.611, de OZ de abril de iaes, por crime
praticado, digo, previsto no artigo H9. § 6.0 do oödígo Penal,

. praticadO pelo acu,ado, no dia 80 de dezembro de 1973, porvolta das 16,SO horal, aproximadamente, na rua Walter Mar
quadt, nesta cidade. o Senhor Antonio Rosa Luiz, dirigindo o
veiculo de lua propriedade marca Ford Corcel, sno \969,placas n.o JO-8708, côr Amarelo rop e Preto, motor nO
901211572, chaesía n.O 92333002207, Culposamente, atropelou a
senhora Tereza Cerutti que por ali transitava. causando-lhe
ferimentos graves. E, como está em lugar incerto enio sabí
do é expedido o presente edital com prazo de cinco (5) dias,findo o qual lerá considerado citado para ver-se processaraté Unal julgamento, devendo comparecer nesta Delegacia no
próximo dia l!4 do corrente mês, I\s 9,00 horas, a Um de ser
qualificado e llsslstir a tnquízíeão das testemunhal Dal'cl Do
mingos, Lldio Lopes e Paulo Anacleto. Será o presente edital
afixado no lugar de costume, nesta Delegacia e, se possivel,publicado no jornal local.

Dado e passado nest, cidade Jaraguá do Sul, aOIl de
zoito dias do mêl de janeiro do ano de mil novecentos e se
tenta e quatro. Eu, João 'Batista da Costa, Escrlvllo que da
tilografei e subscrevi.

AltaDir Carlos Sagaz, Delegado de Policia

CDoperDtiua Ogricoll Mista Itajar. lt�a.
Edital de Confoo89ão

de .baembléia Geral Ordin6ria

Edital de Con90ca,ão
de A'lembléia Geral Extraordiniria

De acordo com o artigo 81 doa Bstatutos Soclaill, ficam
convocadoll os aenhores aSlociados da Cooperativa AgrlcolaMista Itajara Ltda em pleno gozo de seus direitos; para a
Assembléia Geral Rxtraol'dinaria & ser realizada em lua sede
.ocial lIita à Bstr. Itapocuzinho - VUa Chartres município da
Jaraguá do Sul Estado de Santa· Catarina, às 7,00 horas do
dia %6 de Janeiro de 1974. em primeira convocaçllo com
o minimo de 2/3, de seus associados; àl 8,00 horas em segunda convocaçlo, com o minimo da metade mais um de seus a,alo�ciadoll: às 9,00 horas em terceira e última oonvocaçlo com a
preaença de no mínimo 10 aSlociados, na qual havendo nú
mero legal, será discutido a seguinte: Ordem do Dia:

1. - Aprovaçlo de empréstimos Bancários para adi
antamento da produçlo da ufra de \974.

_ 2. - Autorlzaçlo da Assembléia para adquirir produtosde terceirol para completar capacidade ociosa de Instalaçõe.Industriais da Cooperativa.
'

3. - Assuntos Gerai•.

Aviso
Obs: Para efeito de cAlculo de "quorum" de Instalaçlloeata Cooperativa tem 113 associados.

Itapocuzinho, 14 de Janeiro de 191.
Ernesio MaffezzoW - Prellidente

Soc. Desp. e Recreativa "Amizade"
CGC. 0.° 84. 435, 775/001

Assembléia Geral Ordinária
Edital de, Convocação.

Pelo- prelllDte ficam convidados (1)8 Senhorel
Sócio8 de. ia Sociadaàe para Ie reunirem em a8sem
bléia Geral O"dinlria 8 rSlillizar'se no· dia 27 da
j'tDPiro de IJl74. ás 15 horu Da u�de Rocial, à estra·
da Hapocú lIaDsa, para tratar a Ileguinte ordem do
dia;

10
20
30

dade.

Não havendo número 1_lIa1 para e8t,8 8IIs·embléhl. '

• muma funcionarA 1/2 hora apó8, com qualquer
nÚmerO de .ócios presenteI.

Prest8Qão de contas;
Eleição dI Dova Diretoria;
ÁS80nt08 diufeo. de intel'eue da 80cie·

SOCIAIS - EnlaCBS
Enlace Müller - Warken - AI loci.dadel de Jara
guá do Sul e.FlorianópoUB, reunem-se hoje na Perola do Vale
do ltapocú, para festejar a união de dois de le� diletol filhol.
AI 11 hs. delta mamhã comparecerá a jovem Miriam, filha di
leta do casal Mario (Arlete da Silva) Müller à Igreja MatrIz de
São SebaatUio para tornar-se a esposa do sr; Vitor Warken,engenheiro especializado em �lecomunicaçõel da Cotelc, for
mado pela Universidade Ifederal de Santa Catarina, recem
vindo de um eat. glo na Europa, fUho da Sra. Hlld. Scheibel
Warken. O áto civil reaUzou-se ontem no Palácio da Prefeitura
Municipal, ás 16,30 hs., paraninfado por parte da noiva ,peloProcurador do Estado, dr. Jádel da Silva ti Sra., pelo Coorde
nador local de Educaçllo, sr Aristides M. Gonçalves e Sra.;
pelo Ir. José Ersching e Sra.; sr. Luis Celso T. Munil e Sra.
e senhora JuUta Salum Silva e, por parte do noivo pelo Dr.·
Armando Polli e noiva; Ir. Bruno Scheibel e Sra; o jovem Mi
guel Warken e Srta. Ana Maria Warken e sr. Fernando TeBke
e Sra. A ceremônla religiosa ter' como testemunhaa por parteda noiva pelos sr. Clecío Espezfm e sra.; Geraldo ,MerkIe e
Sra.; sr, Luil An,tonlo Tanko e Sra. ar. Osmar V8llatti e Srta.
ROlane T. Janke e, por parte do noivo pelos sr. Dr; Arthur
Capella Neto e Sra.; sr, Alfred HeHmann e Sra.; Dr. Mauro
César e Sra. e Ir. João Baptllta e Sl'"a. - Os convidados se
rAO recepclonadol no Clube Atlético Baependl.
Enlace Schmitz
Herbst - Mo convite que
expediram Maria Lisete e Cláu- .

dio confessam que "como dual
pedral, nos encontramos. como
dois seres da mesma espécie,
nos Olhamos, como duas cría
turas humanas, nos falamol,
como dois coracõel áridol
de afeto, nos aproximamos e
e COmo noivos, concebemoll
um sonho de amor. "Hoje rea
lizam o sonho de amor. Ou
melhor, ontem, o 6to civil
tomou-os marido e mulher
perante a lei dOI homens com
a concordância doa pali Sr.

,José Schmitz e Sra. e Sr.
Telfrfed Herbat e Sra. na Bala
do Forum, à. 16,30 hs.. com

Enlace Scaburi - Sasse - .. Pelol caminhol da vida
ae deacobriram e se elegeram", assim Ie inicia o ccmvfte queune a familla masaarlndubenae.' Judete. filha encantadora deJosé Scaburt • Srl., hoje dir6 o "sim" na ceremônla civil para o jovem Sário, �lho do Sr. Ewald SaBle e Sra. teltemunha
do, por parte da noiva, pelo casal Waldemar (Magda da Silva):M. Rau'e sr. Dante Bogo e Rrta. Célia e, per parte do noivo
pelo casal José (ROle) Schlickmane • Ir. Valdir Rochadell eSrta. Inês F. Girardi. O ceremonial reUgioso deverá aeonteceràs 18 hl.' de hoje na Igreja Sagrado Coração de Jesul, tendo
como testemunhas, por parte da noiva o calal Alfredo (TaUta)Venturt, o Ir. Edgar Gramkow e noiva Lfzette Scaburt e, porparte do noivo. o casal Lauro (AméUa DelUng, Ir. GenésioBramorsld e Srta Marizete Contin. A recepção dOI convidadoldar·le-á nas dependêncial festival da Sociedade Atiradores em
Massaranduba.

AOI! distinto. n.olvos que hoje Ie conlorciam, leUI paille demais famillarel, os cumprimento. do "Correio do Povo"com VOtOI de perenel fellcidadel.
'

a presença daI testemunhas
Vereador Odair Va i I a t t i e
Srta. Itamar Vallatti. por pa'l'
te da noiva e Ir. Adolar Ber
tolí • Sra., pOr parte do noivo.
A benção nupcial ter' lugar
hoje, ás 18 hs, na Igreja Ma
triz de São Sebastião, tendo
como padrinho. por parte da
noiva os SrI. KfUan Sohn e
Sra. e Loreno, Antonio Marcatto
e Sra. e, por parte do noivo
pelo Ir. Valdemar Gebauer e
Sra. e OI jovenl G fl b e r t o
Lombardi e Norma Sue I i
Schmitz. A léde s o e i a I do
G.K. Juventus recepcionar6 OI

convidados, apóI a ceremonla
religiola.

Falecimenl'os
Noticiamos com pesar o falecimento das aegulDtes pesloas:
DiaS

Beverlno Schlochet, nesta cidade, com 75 ano.
Dia U

Giovanni Demarehl, Desta cidade, com 7Ci anos
Dia 11

Pedro Amaro, nesta cidade, COm 6 meles
Simone Gesser, Desta cidade, com 1 mês

Dia UI
'

Fanny Kohn Doubrava, nesta cidade. oom so anos
Dia 11

Paulo Rath, nesta cidade, com 88 anos
Dia 16

'

.Jolé Bernardo Schmidt, nesta cidade, com 67 anos
,

"Correio do Povo" ApreseDta aOI enlutadol as suas con
dolências,

Mário Tavares da Cunha Mello Tabelião de,

Notas e Protestos em Geral

E-D I T A'L
Pelo presente Edital, fica Inlimlldo para plIgar ne

prazo I�glll. o título que se achll em cartório para pro
testo o Senhor:

NeJcio Bork.
Jarllguá do Sul. 1 ã de dezembro de 1973

Aro'oldo da Costa SlIbioo" Escrevente

Sociedade Esportiva Recreativa

"V i e i r e n s e"
..

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos o. lISlocillClo. da So
eit!dllde EsportivlI e Recreativd Vieirense para a
Assembléia Gerol Ordinária li ser realizada em sua
Sede Social sito à Rua Joinville n.O 2070 no dill
20/0 I /74, lIS' 8.30 horas em ... Convocação para de
Ilbcrllrem sobre a s�gulnte:

ORDEM DO DIA
I ° Preslação de contos do exer ... (cio findo;
2 o Eleição da nOTG Diretoria;

,3,· Outros asaunlOS de' interesse da Sociedade.
Jaroruä do Sul, 02 de janeiro de 1974

,

Rudi Hornburg - PreSidente
Nota - Não havendo número. lewol de sócios

na I,· convocllção, fica a mesma convocada· para GS
9.00 horas com Qualqu�r número de aÓcios.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


