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volumes de obra foi bes
taute grande. E num ges
lO Iodo especlel da muni
cipalidade, o dinheiro ar

recadado da venda de 100
exempleres da obra do
I"rei Aurélio, aerá desnne
do a Associação de Ptlis e

Amigos dos Excepcionais
. de Ja"guá do Sul e guar
dtl mirim.
Foi realmeare uma fea

Ia muito bonlra, d que ser
viu para as comemorações
do 4 O aniversário d e

Emenclpeeão PolHicà, que
motivou igualmenle para
reunir ainda maia [unto •
si aqueles que lem perrl
elpeção destaceda em-nos

sa região e que sonham
por melhores diaa pafa
Jtlraguli do Sul, onde o

progresso lá é um falo
concreto.

Reportagem de Geraldo..José.

Assessor do Mobral

Central visitou -'

4a.-leira Joinville
Procedente do Rio �e

Janeiro, esteve 4a.-feira
em JoinvilJe o sr. Anto
nio Porto Sobrinho As
seBs.r do MOBRAL Cen
tral, na Guanabara, que
ora visita Santa Catari
na em objetivo de estu�
do e obsernção sôbr.
ai atiyidades mobralinas
no Estado.

.

Na tarde de 4.-feira, o

sr. Antonio Porto Sobri
nho esteve em visita ao

Departamento de Educa
çAo da Prefeitura Muni
cipal, onde palestrou de
moradamente com a Di
retora, Professora Juraci
Brosig, tratando sObre
problemas do analfabe
tismo na região.

lav-esUmenlo alemão
no Brasil

Bernhard PleIIner, dire
lor preslden'e da Siemens
AU, disse no Rio que lIua

empresa prelende inveSlir
nos prÓXimos meses, 1f10
m,lhões de marcos ale
mães no seior de rele,o
municações do BraSil.
Acrescenlou o interesse de
SUll organização _

em "fa
-

zer grtlndes In\'eSllmenlos
nos países lalino-america
nos", razão principal da
viagem que àluõlmente
empreende.

Do Rio. Bernhard Plel
tner seguiu Po' o S. Pou
lo, Rio Grande do Sul,
Ptlrllná e S. l :olarina
(Blumenllu), visitando 'as .

h;bTlcas que Iii !:Iofrem
ampliaçOea I�cnica•.

Jaraguá do Sui conta com
mais um campelo Estadu,al.
Trata-se de Edison .Marques,
de 20 anos, filho de Joio Vir
gW.o Marques e Aurora Mar
ques, funcionário da Réceita
FederallocaL É Campelo Es-

'

tadual de Xadrez, o maia' jo-

oJARAGUÃ DO. 8UL

Ano LV - JARAGUÁ DO SUL (Santa Ca tarma)
!'Undado em 1878

Emancipado em 1934

Cidade Movimentou-se nas Comemorações de OEST fiQUE5
40 an·os de Emancipaçã'o Política

No último día 8 do cor
reute, foi cumprida em

sua totalidade a progra
mação elaborada para
eumprimento daI solenl
dades alueiva. aos 40
a n o s de Emanetpação
Politica deste progressts
ta munícíplo. Tal progra
mação foi elaborada pela
municipalidade tendo 8

frente o ch@f� do poder
executivo, Eugênio Stre
be.

Naquele dia, segunda
feira última, is 17 horas
com a presença de altas
autoridades dentre as

quaís destacamos, prefei
to Eugenio Strebe, yice
João Lueío da Costa, de
putado Oetaeílío Pedro
Ramos, Oomandante e

Sub do 62.0 BI àe Joio
vílle, Presidente da ca·
mara de Vereadores, Jo
sé Carlos Neyes, Uder da
Arena nti casa de leis,
José Alberto Klitzke, ve
readores daI duas ban
cadas com acento no le
gillhl.tivo municipal, auto
ridades educacionais, r.·
ligios8lil, representsntes
de clubes de lIerYiço e

outras pessoas ligadas
aos meios locial e cultu
ral de Jaraguá 'do Sul,
tivemos os atos lolenell
de inaugura\,ão do pré·
dio que Tai abrigar o

DElDartamento de Infor
mações Turisticas de Ja
raguádoSul,sendo quesn
tes houvera sido realizado
um desfile civico-militar,
com a partioipação de
2.500 alunoB de nOS808

educ8ndárioB e us valo
rosos militares do BI de
Joinville, que especial
mente convidados pars o

acontecimento, deram um
colorido especial as C('

memorações.
-

Uma retreta com os

componentes da Banda
daquela guarnição do glo
rioso exército nacional,
marcou o encerramento
das solenidades inaugu
rais do Departamento de

Informações Turilltioas,

nllo sem antes fazerem
U80 da palavra as auto
tidades municipsis e con

vidad(Js especiais, desta
cando o progresso por
que passa n0880 munici
pio desde o seu desmem-

": bramento, e cujtl rtlpor-
.

t� gem completa apresen
tam08 na edição 110 úl
timo 8ábado. O público,

devido a decretação de
ponto f8cultativo no pe
riodo da tarde, soube
acorrer ao loc81._ presti.
giando com St'U calor
humaDo a8 festividades
r ..alizadas na Av. Getu
IIn Vargatl, na cbamada
Phltllforma Sete de Se
tembro.

Entregue ao público o
Itajara Hotel

POB* e rio rm ente a08
atos solenes de inaugu
ração do prédio próprio
do Departamento de In
formações Turístíeaa, de
todos terem ouvido os

acordes da Banda do 62.0
BI d" Jctnvtlle e aplau
dido o deBfile cívíeo mi
Iítar, todos os convida
dos especíaís e autori-

_

dades do munícípío, ru
maram até as moderna.
instalações do Itsjara Ho
tel e Restaurante, cons

truido graças aos esfor
ços de uma pleiade de

jaraguaenses que real
mente anseiam por me

Ibores dias para n0880

munícípíe e região. De
fronte ao mageetoso ho
tel OI presentes ouviram
as palavras do Sr. Vi-.
cent. Donini presidente
da Companhiav Melhora
mentos. de Juaguá do_
Sul. destacando o acon
tecimento e informando
inclusive detalhes a ns

peito da edifioação da
obra. Mais de um milhão
dEI cruzeiros foram gas
tos para que· o ramo

hoteleiro d., nossa re

gião foss8 consideravel
mente beneficiado com
a eonstrução do !tajar.
Hotel.
Em sua alocuçAo teceu

conlider8qões elogiósas
ao Dr. Gerd Edgar Bau
mer, um dos responsáveis

.

diretos pela ooncretiza
9Ao da obra em aprêço.
Quando citado o nome

do conhecido advogado,
muitas foram a8 palmas,
simbolizando um reco

nhecimento Dor seu es

forço em prÓI da edifi
cação de uma obra que
marcará época no ramo

hoteleiro principalmente
agora que Jatagui do
Sul, experimenta uma de
lua8 ruelhorel!l_ f.ases, em

todos 08 setores, exata
mente quando se fala em

termos de Centenário.
UBOU da palavra igual
mente o prefeito Eugênio
Strebe, destacando o seu

contentamento pela ini
eiativs privada local que
mais uma vez nio f"ge
a luta e atendE' efetiva
mente os reclamos de
hlibitantes desta e de
outras plagas que aqui
vêm diariamente sem ter

ond,e hospedar S!l num

estabeltlcimento hotelei
ro de cla8118. Como os se.
nhores leitores 81!1tão re·

cordados, dias atrás foi a
inauguraçAfl do Nelo Ho .

tel, aotea havia sido en

tregue ao públiCO (I SaV8-
na Hotel, Bil Re'lt8ur8n�e
e agora o magnlflclI Hotel
e Reltaurante Itlij ,ra.
Banquet. comemoratl
'9'0 e· Noite d. Auto-

grafos
Após oa aios lolenea

de inauguração do esta
belecimento, o que se deu
por pane do prefeito Eu
gênio Slrebe e- deputado
Octeetllo Pedro Ramos,
os presentes puderam co

nhecer lJS depeudencles do
Hotel e Reslauranle lrele
re que possue quartos do
lados de reletonee, suíree,
inclusive preeídeucíel e

demels requisitos pare um

p e r f e i to funclonemenro,
funcionando enexo ao res

teuranre moderna Uísque
ria. Após· o que, depois
de um gosloso Uísque,
foi oferecido as euroríde
des e convídedos espe
cíeía

.

um banquete, plJrll
eomemorer os 40 anos de
Emenctpeção Polínce da
Metropole do Dinamismo.
Fizeram uso da palevra,
o deputado Oerectlío Pe
dro Ramos, que inclusive
leu CIOS presenles uma

mensagem do governador
do estado engenheiro Co
lõmbo Machodo 5allea
destacando a efeméride.
Em Dome do governo
municipal, usou da paltl.
vrtl o Dr. Mário Ttlvares
da Cunha Mello, que nu·

ma alocução notiivel ar

rlJOCOU aplausos dos pre
aentes, mirce da homena
gem presltlda ti nossnl

antéplJssodo. e coloniza
dores que com aua bravu
ra, aqui . fortificGram II

vonlade de fazer deste mu

nicípio, o que êle é no

dia de hoje, �.o dentro ,do
conteXto induslrial e fI.o
em arrecadados do' ICM.
O discurso do Dr. Miirio
Tavares dtl Cunhtl Mello,
serviu parti dizer aos mais
novos presentes óo ban
quele, um pouco da his
tórid de nosso município,
onde desllicou-se ti Dlua
Oão de vlirios ex·prefeitos,
desde o Coronel Emilio
Carlos Jordan. Poslerior
menIe, o 1.0 vice-prefeito
do município jornalista
Eugenio Viclor- 5chmöe
ekel usou (ti palavra co

mo "padrinho" de Frei
Aurélio Slulzer, que escre

veu o 1.0 livro do Jaraguá,
destllcando o feliz tlconte
cimento ptlra Jardguã do
Sul e dirigindo-se carmho
samente ii pessoa de Frei
Aurélio, que foi o úllimo
orador dtl noite, dIzendo
de suas lembrtlnçtls dos
lerr.pos idos como estu-

. danle em Jaraguá; sobre
os seus 40 anos de eman

cipação e como nlio po
deria deixar de ser ti cer

ca de sua obra, que con

tou igualmenle com ti co

Idboração de hisloriado;:'
res de nn8SO munlcrpio e

demaiS aUloridodes.
Depois de sua alocução.

Frei Aurélio, foi requel\lIa
du pelos presenl.,s plJra
lIurOllrllftlr sua o,bra' "0
1.-' Livro do Jaraguci't, vis
to que o .procuro dos pre
senles 80 bllJ;Jque.e vistln
do odqulrlr um ou mola

vem campeão, proclamado na

11ltima 5.!-feira, em Florianó
polis, dia 4 de abril de 1974,
em meio 4e .12 participante.,
verdadeiros cobras, conferin
do à Jaraguá do Sul grande
honra pelo inusitado do ex
traordinário feito,

E como xadrez é a palavra de ordem, cumpre assinalar
que o Campelo Estadual estA participando esta semana do
Campeonato Sul Brasileiro de Xadrez, reunindo enx8dr1S&a.
de SIo Paulo, Paraná, Santa Catal1na e Rio Grande do Sul
Bdlson Marques que deve sair-se bem, possui oueroe títulos:
foi Campelo Estudantil do Bltado de S, Catarina de 1970 e

Campelo Estudantil do Paraná, de 1972. Walter SOJlD.enhohl.
eeloeou.ae em 3.0 lugar. Parabénsl

'

Segunda feira 11ltima, àli 19
horas, teve lugar a ceremôn1a
de Inauguraçlo do ltajal'a Ho
tel, comö parte dos festejol
do 40.° ano de Emancipaçlo
do Município. É um empreen
dimento arrojado que deixou
orgulhosos OI que aH com-

pareceram, pela categoria in
ternacional que apresenta. I
auites e 29 apartamentol for
mam o hotel, que dispõe de
telefones em todas as dep�n
dências, bar, restaurante, sa·

Iões de feitas e estaclona- .

mento no próprio sub-solo.

O (taja.a Hotel é de propriedade da Companhia Melho
ramentos de Jaraguá do, Sul, situado a Rua 62 (Bxped. Gumer-

.

c.lndo da Silva), no centro da cidade e produto de reformula
çlo do antigo ltajara Tenis Clube. O ambiente é acolhedor e

dever' ser o hotel de categOria preferida pelos forasteiros. A
locadora do conjunto hotel e restaurante é a firma A. Cozza
riIl & Cia. Ltd.. , dirigida pelo SP Aloiro Cozzar1n. Cumprlmen-
tOI delta folha. '

Mário Vitório Rassweiler, esteve na FCF deve ter ouvi
presidente da Liga- Jaragua- do ElIas GiuUari falar: na Ta
ense- de Desportol esti sendo -

ça "Governador Colombo Ma
CUmprImentado pelos despor- chado SaUes", quero dois re

tidas catarinenses. É que, en-, prelentantes de Jaraguá pelo
quanto o futeboll regride de bom futebol que jogam, Bae
outros centros, nos municípios pendi e Juventus entraram
sub sua Jurts4:)içAo ele se _de- com esses méritos. Ótimo, Pre
senvolve lalutarmente. Quem sidente.

.

, A inauguraçllo do Centro de Informações TurístiCAS veio
completar a série de inaugurações, vizando a implantaçlo do
turismo em nosso meio. A infra estrutura para tal desiderato,
aos poucos, está se formando e se completará no m01llento em

que a no,sa cidade Ie ligar asfalticamente à grande rede de
rodovias do país. Faltam, contudo, os pontos de atraçlo turil
ticas numerollo. mas ainda Inexplorados. Um pas.o que ain
da deve ser vencido.

Um lerviço que vem supe
rando as expectativa. é o
Posto de IdentiflcaQlo, manti
do pela Prefeitura Municipal.
A 8 de abril completou 5. me
ses de existência, tendo à
frente do lerviço do sr. Wil
frled H. Dornsbusch, I' no

Me.rcado· Municipal. A previ-

silo para carteira de Identida·
de loi de 200 mensais; entre
tanto, .

o serviço preparo� e

expediu 2.236 carteiras novai,
a Baber: 1.0 mês - 855; 2.· -
2611' 8.° .....; 380; 4.° - 574 e 5.0
mês --

-

882 Unidade•. Excelen
te serviço que. a Prefeitura
presta.

Uma idéia desenvolvida pelo Rev,'Padre Elemar, diretor
da Fundaçlo Educacional Regional de Jaraguá do Sul, que ,.
propõe' a implantaçAo de uma unidade de ensino em nossa ci
dade, está sendo muito bem recebida pelo que dela tomaram
conhecimento. Trata-se da constituiçAo de uma bibllotéca co

munltAria, constltuida pelas bibllotéoas particulares, formando
desta forma a garantia de um reforço cultural para a vlndou-
ra faculdade. S.m dano ou prejuizo, todos colaboram com o
ensino superior,

-

A imprensa joinvillense no
ticia que o pastor evangelista
Dimitri Kiritch, da Assembléia
de Deus, teve uma vislo, na

qualo Senhor Deus .advertla
os crentes daquela igreja que
mandaria um jutzo em forma
de enchente' sobre uma vasta

regiAo de Santa Catarina e, a
área mais atingida seria entlo
a cidade de

_Tu:harão. Esta
vislo teria-se dado há" cerca
de 2 aoos, quando passou a
advertir para o perigo. Con
ta o pastor que nlo moneu
nenhum crente.

200 caminhões e.tlo retidoi pelos patrulheiros rodoviá
rios no Posto de Pirabeiraba, em cumprimento a ordens ema

nadas do 16.0 Distrito Rodoviário; Os caminhões destinam-se
ao Bul do Estado, como Tabarlo, Orleis, Araranguá, Criciúma
e também para o· fiJo Grande Sul. O motivo é a avarta de
uma ponte na antiga utradl!, estadual, no Município de Tuba
rio. Alguns motoristas já estilo sem dinheiro para aUmentaçAo
e outros sem roupa delde sábado e antes. '

A .Revista o Cruzeiro, de
10-04-74, traz a segwnte nota:·
"Se o governador Colombo
8aUes fizer sozinho o seu su

ce.sor, este .erá o atual pre
sidente do Banco do Estado
de Santa Catarina, sr. Lauro
Luiz Llnhares. S. ai força•.
politica. fo�e.m chamadas a

opinar, .0 candidato mai. lor
te � o ex prefeito de Joinville,
empre,ário Nil.OD Bender,
que atualmente dirige a Fun
dlçlo Tupy Este 11ltimo e.te
Vtl com o general Ernesto
Geisel, no escritório do Lar·
go da Mieericordla, no 810,
dialogando .quase uma hora,"

o opositor lem.Diacura com' :\erenldode;
direiJos tfUlJiS 'öos seus

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Importância da cultora do C rôn i ca Ca r'iocal
arroz na zona fisiográfica do
litoral de São Francisco

"CORRIIO DO' POUO"
fundoçao: flrtuf' Mulle,. - 1919

caCMF 8U86.591/001
. 197�·
Diretor

EUiênio Vitor Schmöckel

ASSIN fi,TURA:
Anual ...• Cr$ 25,00
Semestre Cri 18,00
Avulso . • • • Cr$ 0,50
Número atrasado· Cri 0,60

ENDERtÇO:
Caixa' POltai, 19

�

Rua 2, n" 130 - Fone: Z023
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Aniversários
Fazem. anos hoje
.- O sr Beraardo Grub-

ba, JR; ,

-. 8ri. Olga Wac
'kerhage, em Rio Cerro;
- o Ir. Joio Linhares

Medeirol, em Joinville;
- a .ra. Brioa Harbs

Kauten;
- 8 jovem R08Hane,

filha de Günther Roed�r:,
em Corupá;
- o sr.Noberto Rowe,

�

- a Ira. Judith L. Rei
Dl;lardt.

I)

Fazem anos q,manhã
- O Ir. Paulo WUD

de�licb;'
- a 1r8. Nair Airolo

Lelcowicz;
- o sr. Ary BuchmanD;
- a 8rll. Ida, e8p08a'

do Sr. Ricardo Bürger;
- o Ir: José Antonio

Campo�.
Dia 15
- A 8ra.. Viúva Jor

getta Mattar.

Dia 16
- A Ira. BruDhild.'

Moeller Diener, em São
Bento do Sul; ,

- o 8r. Eugenio Wolf
Filho;
-o

Harbst,
-8

Wol8ki;
- a menina Marli Ma·

ria Morbi8;
.

- o garoto Moacir
Mareio Lawin,' em Nerau
Ramos.

'

Dia 17 _J

ar. ,Erioo Júlio
em Pomerod.�
srta. Hildegar

',- O Jovem Roberto,
filho do Sr. Agenor dos·
Sant08, nelta; .

- o IiIr. Carlos Hafer�
maon Netto;
- '" Ira. Rosália De

marchi Fodi.

Dia 19

Registro ' Civil
Auréa MWlell Grubba, Oficial
do Regtltro Civß do I. Ola
trlto da t omarca de Jaraguá,
do Sul, Eltado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que oomparece
ram DO cartório exibindo OI
documeatoa exígtdos pela lei
afim de Ie habllltarem pa'!a

calar-se

Edital n, U17 do dia 3-4-197.
Gilberto Pereira Barroa e

Ivone Eggen
Ele. braaüetro, solteiro, ban.-.

cärío, nascído em Murlaé·MI
nal Gerai., domiciliado e re
sidente na Rua lI'erdinando
Pradl, nesta cidade filho de
SebllsUllo da COita Barrol e
Maria Angela Pereira Barrol.
Ela, brasileira, solteira, do

lar, nascida' ,em Jaraguá do
Sul, domícílíada e residente
na rua Sio Paulo, nesta cida
de, filha de Conrado Eggert e'
Ilca Lehm�r Eggert.
Edital B. 8.418 do dia 4-4-197.

J'
' \

An�onlo Severino da IiIllva e
,

Tereza Genl Claudino

Ele, braaUelro, Boitelro, ope
rário. nascldo em Corupa, nes
te Estado, domlclUado e resi
dente em Vila Lenz!, neste
distrito. filho de Alfredo Se
verino da Silva e Maria Ra
bello da Silva.
� Ela, brasíleíra, solteira, In
dustriaria, nascída em Guara
mirim, neste Eltado, domicilia
da e resídente na Rua Joín
vIlle. nesta' cidade, filha de
JOIl! Claudlno e ,Maria Clau
dlno.

Edital n. 8.419 do dia 4-4-1974

RauUno Zlck e Iris Prlebe

Eie, brasileiro, loltelro, la':
vrador, nascido em Jaraguá
do Sul, dOmiciliado e residen
te emSJaraguasinho, neste dll
trlto, filho de Albrecht Zick e
de Paula Schmldt Zick.
Ela, brasileira, lolteira, do

lar, nascida em Jaraeuá do
Sul, domlclUada e relldente
em Jaraguaslnho, neste diBtri
to, filha de Germano Prlebe
e de Hilda Kreisig Prlebe.

Edital n.8420 do dia 4-4-1974

Osluciny Dejair AIrOBO e,
Terezinp.a Mello Moura

Ele, braallelro, solteiro. ope
rário, nascido .m Jaraguá dd'
Sul, domiclUado e residente
na Rua Ricardo Hass, nelta
cidade, filho de Osny Mário
Ayrolo e Luci Konel Ayroso.
,Ela, brasileira, solteira, do
lar, nascida em Vila da Glória,
neste Estado, domiciliada e
residente na R u a Ricardo
,Hau, nesta cidade, filha de
Antonio Moura e l1zemlraCorrêa Mello Moura. .

A zone fisiográfica do LITORAL DE SÃO
FRANCISCO. composta pelos municípios de Geruve,
lotnvllle, São Francisco do ôul Araquen, ôchroeder.
Gueremtrím, Barra Velha, MasSllrllnduba, Jaroguá do
Sul e Corupii, tem como prlnctpel envídade agrícola,
• eulrura do arroz L

,

- BslilIia"se que, Q rotel da produção da zona é de..
1.105000 sacas de 4ó Kg de arroz em casca num va

IQr de 'Jr' 33.1i8q�OO.00 (Irinl!l ,e tr�s.. milhões e cenl�
e oitenta �i1 cfuze:ro") ;.... em valores' de 1973 '

Os inuÍ1idpi�� principais' produtores são:
1,° Mesaerenâuba com 420000 sacas
2 ° Guaramirim {farn ,298�000 seces •

iP Joinville cóm 165.000 secas
;

4,0 Jaraguá dó' Sul com 147.000 sacas ,

Esses quatro municfpios detêm 93% da produção
da região. sendo oe outros 7% dlembuídoa entre os
6 muntcípros resteruee

A maior parle di! produção é beneficiada na pró
pria região e comercializada, principalmente na G4a
nebere, São Paulo e Curitiba.

Executam esse trabelho 23 engenhos, sende que
em Jareguá do Sul existem 11 engenhos em funcío
nsmento.

Os engenhos beneficiam cerca de 730.000 sacos
provemenfes da 'produção Esiadual além do arroz pro
veaíente de outros ESlados, prtncípelrnente do Rio
Grande do Sul.

'

\
'

. Tomando por bese dedoa fomecidospela Ooope
reríve Agrféola Miala lIajara LIda" ,sedidda em Jara
Iluá do Sul, "ceda saco de arroz em casca recebido
de agricultores da rrgião, em valores de 1973, acarre
Ia o pagamenlo de Cr$ ó,97 dt ICM aos cofres pú.
blicos, leremos que I!S 760'000 sacas beneficiadas nos

engenhos de regi;;o imporle,m em Cr$ 4537.200.00 dll
ICM.

.

Sabendo da maior cola,ão alcançada pelo �rroz
nlsla aafrd e. considerando ° comportamenlo do 'mer,
cado. II previsiio do ICM sobre o arroz é de, 00 'mf
Olmo, Cr$ 8,30 por saca ou seja. um velor tolal de
ICM previslo de Cr$ 6,308000,00, valor ess� ô?,7%
superior à previsão do .fUNDO DE PARTICIDAÇÃO
de ,odos os municfpios da zona fisiográfica "UTO
RAL' DE SÃO FRANCISCO" que é d e Cr.$
4-579.691',00 pera 1974. -

" Eng,O Agr.o Daniel Duài
Coordelador Reaional de Cooperallvlsmo da, acarese

lCle, brasileiro, ioltelro, nas
cido em Rio dos Cedros, nes
te Estado, domiciliado e reli
dente em Rio dOI Cedrol,
neste Estado, filho de Walter
Vakangher e Inei Vakangher.
Ela, brailleira, tOltelra, nas

cida em Jaraguá do Sul, do
mfclUada e residente em Jara
guá do Sul. filha de Guilher
me Holz e de Ana Quentin
Holz.

Edital n. 8.425 do dia 9-4-1974
Irineu Meier e CeIfa Keis,er
Ele, brailleIro, solteiro, ope

rarlo, naleldo em 'Jaraguá do
Sul, domlclUado e residente
Jaraguá Esquerdo, neate dil
trito, filho de Lauro Meier e

de Alvira Ehlen Meier.
Ela, brasll!!ira, lolteira, In

dUltriaria, nascida em Jaragui
do Sul, domiciliada e relldente
em Estrada Garibaldi, neste
distrito, filha de Erico Keiser
e de Otilia Schulz Kelser-

Edital n. 8.426 do dia 9-4-197.
Reno S!!11 e Ivone Friede ,

EI., bra.lleiro, lolteiro, ope
rarlo, nascido em Jaraguá do
Sul, domiciliado e' residente
em Rio Cerro I, neste dlltrltO,
filho de Rudolfo Seil e de Ir
ma Mathial Seil.
Ela, 'brailleIra, loltelra, COI

tureira, nalcida em Blumenau,
neste 'Estado, domiciliada e

residente na Rua Dona Anta
nia, nesta cidade, filha de Af
tonso Friede e Edla Friede.
Edital n. 8.427 do dia 9·4-197.

Eloi Zlil e Iraci Krueger
Ele, brasileiro, solteiro, la

vrador, nascido em Indaial,
, nelte Estado, domiclliado e

residente em Rio Cerro C, ,nel',
te distrito, filho de 'LeopOldo
Zlls e de EUsabeth Zlls.
Ela, brasileira, lolteira, do

lar, nascida em Jaraguá do
SUl, demlcl11ada e reaidente
em Rio Cerro I. nelte di.trlto,
filha de Helilz Krueger e Ana
Ule Laube Krueger.
Editai n, 8.428 do dia 9-4-197.

Curt Drewi 'eUrlula Krutzlch
Ele .. Ilhlillelro, loltelro, 'car

plnteiro, nlllcido em Jaraeuá
do Sul, domicllfado e relidente
ém Uha da Figueira, neste dia
trlto, 'filho dé Bertoldo Drewi
e Wally Gaedke Drewl.
Ela, brailleka, ioltelra, COI·

turelra, nBlcida em Jaraguá do
'Sul, domiclliada e relidente

em Três Rios do Norte, neste
distrito, filha deHarryKrutzlch
e Sibila Krein Krutzlch.

Edital n. 8.429 do dia 9-4-1974
Dorfval Gruetzmacher e

Iracema SchUlter

Ele, brasileiro, lolteiro, eletro
tecnico, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado • relldente
em Nereu Ramos, neate distri
to, filho de Ervlno Gruetzma
cher e Dorotea Wagenknech�
Gruetzmacher.
Ela, bralileira, aoltelra, pro

fessora, nascida em Rio doa
Cedros, neste Estado, domici
liada • residente em Nereu
Ramos, neste distri'o, filha de
JOlé Schuster e CrlaUBa
Schulter.

'

Edital n. 8.430 do dia 9-4-1974
Mário Ceruti e Isolde Bertholdl
\ Eie, brailleiro, loltelro, ope
rarlo, nascido em Apiuna,
neste Eltado, domlclUado e
residente na Rua Jorge Czer
niewlcz, neita cidade, �o de

: Félix Cerutl e Elvira Fávero
Cerutl.
Ela, brasileira, loltelra, in

dUltriarla, nascida em Malla
randuda. nelte lIItado, domi·
ciliada e residtKlte na Ru.
Francisco Todt, nesta cidade
filha de I:leuterio Bertholdi e
Lidia Ferreira Benholdi.

Edital n. 8.431 do dia 9-4-187.
Li!vino Schuenke e

Imgard Piske

Ele, brasileiro, solteiro, sapa
teiro, hascido em Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em
Rio Cerro II, neste distrito,
filho de Leopoldo Schuenke e
de Herta Hartmann Schuenke.
Ela, brasileira, solteira, COI,

turelra, nalcida em Guaraml
rim, neste Eltado, domiclliada
e relldente na Avenida Mare
chal Deodoro, nelta cidade,
filha de Guilherme Plake e
Matilde Malke Pllke.

.:.
f

t ",i
E para que chegue ao 00-

nhecimento de todol mandei
pallar.() .preaente... ed1talr-que .

lerá publ1cado pela imprensa
e em oartório oRde lerá
afixado durante 16 dia•. Se
'a'ltraém. ' loUb.ell':de �l)gum Im
pedimento acuse·o para OI
!ln. legalI. '

AURBA MüLLER GRUBSA
, "o OUciaJ." '.,

José Rainha

ASCENSORISTA DA UEO :m UNIVERSITÁRIO
Bombeiro, servente " escensorfeta, mineiro de Go
vernaoor Valal1ares _e que se defeode com o
Karstê. Almecino Sousa, depois 14 8n08, lngressou
oa E iucação Ftstes. Foi vendedor ambulante, eon
vivE'u com marginais. passou fome.

SANTA A FREIRA ESPANHOLA - Eleita pelo
Papa Paulo VI ·f .. i Sóror Tereza Jornety Ibar8; bea-
tificada em 1950.

.

Edital n. 8.421 do dia 5-4-1974
JOlé Valdir Kochella e

,

Nllda Barbara Kammer

Ele, bra.llelro, loltelro, ope
rário, nascido em Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente
em Ilha da Figueira, neste
diltritO, filho de Martin Ko
chella e CeclUa Juncke. Ko-
ehella.

'

. Ela, brasileira, solteira,' In
dUltriarla,' 'nascida em Luiz
klvel, neste Eltado, domlclUa
da e residente em Uha da Fi
gueira, neste diltritO, filha de

Dia 18 Germano Kammer e de Vero·
A nica Kammer. �

, ,

.
- O ar. Adio Mabba; Edital n. 8.422 do dia 8':4-197.
- a garota Wilma Lui- ,

Santo Cordeiro e Maurlna Vizza Sanion Corrêa;
_ o jovem Marcelo, fi- Ele, brasileiro, solteiro, ler-

lho do Dr. Clayton ,Ka- vente, nalcido em Itupuranga,
neste Estado, domiciliado e

ran, em Florianópolis; res.dente em Santa Luzia, nes-
- a meDina Lúoia Hele· te diltritO, filho de Severino
G 1 Cordeiro e Lieia da Silva,na onça ves; ,lCla, ,bralUelra, solteira, do

lar, natural de Lontras, neste
Estado, domiciliada e rellden·

_ A sra. OtUia Tiaa.,·
te em Santa Luzia, nelte dil-

a trlto, filha de Antonio Váz e

-:"", a .r. Reliod. Mahn-, Maria Váz.
ke Marschall; Edital' n. 8.423 do dia 8·4-1974
- O ir. 1l8c,n NolteDeO JOlevaldo Martini da Costa e

Bastos; I Lydia Maria Souza de
- O IiIr. Luiz da Silv;a, Figueiredo

em Mas8aranduba;,. Ele, brasllelI:o, soltelre. ban-
- O Ir. Ruddlfo Reck, cario, nalcldo em t'aranaguá-

em Itapocuzinho, '",. , Paraná, domiCiliado e residen-
te' em, paranaguâ-paraná '�<t

___""'_�"I',_t"_'iI__!-_'_" d4lBeIÍedlc!?0 lMartinl da@ol"
. I ,t� e Glàra d'tl Araujo' COlía. i,

v, 'd'
,

Ela. brasileira. aolteira, do
en e�se I lar, nascida em Joinvflle, nel

te !tatado, domiclU,da e 'resi
ApfAJ,'ta,mt:!qto com 100 dente na Rua Relnoldo Rau,

m2 - No primeiro. aodar nesta .cldade, filha de Thomaz
do Ediffció Pic'colli'- com Lobo de Figueiredo, e Maria

Garagem iDdividual _ 3 ,da Graça 40 so�za .F1gcuelredo.
'quartos 2-salà. e demais '-Rdltal n. 8.424 do dia 8 �-1874
Dependênoial. Ingomar ,Vakangher e

Gertrude. Holz
Ver com o zelador ,do 6�Jla recebidi do cartório
Ediffcio. de RfQ dOI Cedrol, D/ Eltado.

., !

PRESO QUER SER GOVERNADOR - No Mbi
ne Usa-Danny 'I'rask, condenado 8 40 anos por
roubo) canmdetou-se ,a igovernador. O promotor
ge,ral do � Estado John .Lnnd declarou que, no Maine,
não bá lei que impeça a candidatura de prisionei
ros. O ponto essencial de lua -plataf,orm8t é por fim
aosl gal!tos desoecelisári08 da Admini8tração.

"l t I r 11
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Terá exa

me rigor08o, afirma o desembargador Corredor Flu
mínense Luis Steele.

'

MARIDO TROCA MULHER POR FARINHA -

Ocorreu em Bujaru-Parä - entre José Rosa e sua
infiel mulher Neide. ,Conheço Bujaru, onde minha
irmã Sinhá dirigiu uma escola isolada. O local era
foco de impaludismo. A· políeía não quis punir 8

\ infidelidade de Neide, que fez um acordo com o
conquístador, meio que achou maís fácil e ,Iucrati-'
vo de castigá-la. O D. Juan era Oscar de Oliveira,
dono de uma mercearia, com quem a adúltera fu
giu e de quem espera um filho, Tudo ela contes-
80U, mas fi polícia não tomou qualquer medida a
favor do infeliz marido.

éO;RAL 'CATÂiuNENSE EM BEL:FlM PA - A
folha clQ norte destacou 8e a 15 1. sua atuação.

ADVOGADO NÃO PODE INTÉRPELAR TES.
TEMUNHA DIRETAMENTE.....; Dezessete juizes de
Varas Civis "aprovaram" eMS8 proibição, e8clare
.endd 9ue" melmo com redação t;liferente, o novo
código manteve 8. si temática dô"snt!go, enquaoto
que na maior parte dos oliu8idio8 militante8 no Fo
ro de Maoeió-Alagoas e8tá recu8ando si8tematica
m'enttf de8ignação' para a defesa gratuita, porque' o
juiz Agnaldo ,J;tamolil, lIeu 8uperin�enden�e, proibi.u
o estacionameDto dos automóveis do_' advogad08
no EdifíciO' Muniz Falcão, que é o Palácio da JU8-
tiça. (J25.1)

NIXON Temendo inquétito, d9cidiu pagar
Imposto de Renda. O ,leão ;virou eordeiro. Ele Dão
está mai8 em condiçõe8 de governar o pais, legun
do o seoador Valtes Mondalf, de Minnesota.

j �

,DE 'PRENDAS DO.l�fES'fICAS - Enquanto a
mulher lecion!, para sustentar a famma, em Car
m@I.Califórnia - USA-o psiquiatra Sheldon Schacb·
terfé, boje, um .feliz

.
dono de casa, ",certo de quei

quem se dedica- às chamadal preodas domé8tica.
vi\'e moÍs. Ele' 88 'cliverte,

.

cuidando dà' casa.
OS SEIOS SERÃO BELOS COM NOVA TÉC

NICA SIRÚRGICA - Afirmou em Caracas' ó
'

Dr.
Fernando- Ortiz Monastériol, professor de cirurgia
plástica da escolá dé medicina da Univsrsidade do
México. A operação transforma em adoniA qual
quer criatura monstruosa (bode-a mulher).

"

Dr., Francisco Ant••io Piceione,
,. l'IllI:::eD 'l:Co - :c.lIIiIt_:H. ,:.:7
'� (C.P.F.) N.o OO�88�.79.

Cirurgia e Clínica \ie' Adulto. 8 Crian9a.
Partos - poenQ8s de Senhor..

HOSPITÁL JESÚS DE, NAZARt - OORUPÃ.
,

' ,. - 1
Re8idênoia: Dr. Nereu Ra,moi, 419

I

CO_UPÂ; - •.A.�E� ��:Ij_A."J[��",

E�tado de Sinti Cltarlna

Prefeitu'ra Mun,icipal de
, Jar8BBd' di 8ul

I lu

D�reto �. 301/74 ! r

Revogá 'deerem
-

n\O '�14, i:le 3;1 de março de 197 t
Eug:epio Slrebé. Prefeito MuniCipal de Jaraguá do

Sul, ESlado de Santa Calmim!, no uso e exercíCiO de
suas alribuições, Decreta:

Arl. I,· - Fica revogàdo'O Decrelo nO 214 de
IH de merço de 1971, emt virludeJda.:Escolal Pe II'A+
bterlo Jacobs, da localidade de IIhl! dOI Monos, Dão
atingir o número auficiente de .lunos.

Arl 2 o
- E�te decrelo enlrará em vigor na da

Ia de sua publlcação� revogadas as dispOsições em
conlrário. '

Palácio da Prtfeitura Mún'lc1pal dI! Jaraguá do Sul,
aos 19 diaa do mes de março de 1974

Eugenio Strebe. Pr,efeito Mu'nicipal
O presenle �ecreto foi registrado e publicado

nesta diretoria de expedienle,' educação' e assiluêncio
social, aos 19. dlaa do mb de mcuço de 1974

Waldemiro Barlei, Direlor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Díreítos . do homem' Neves S.A.
Indústria Catarinense de Artefatos de Madeira

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Convidamos oa seuhores ecíoniarea para reuni

rem-se em assembléia geral ordinária, na sede social
à Rua Preso Epträcto Pessoa 2622, nesta cidade, à�
10,00 horas do dia 30 de abril de 1974, pare delibera
rem o seguinte:

Augusto $ylvio Prodöhl - (Do Instituto de Cultura Americana)
O PROGRESSO contrariado da humanidade

segue o sentido da emancipação humana, não so

mente na ordem politica, mas também na ordem
eeonomíca e social de tal maneira que as diversas
formas de "servidão", pelas quaís um homem está
80 serviço de outro para o bem particular deste

': como um �rgão 8"U'1 "'�ejll� pouco a pouco abo�
Iísdas à medida que a hístõrí« humana se aproxi
ma de seu termo". Esse pensamento de Maritakn é

int�Inseco à estrutura crislã de todos 06 tempos e,
mall do que nunca, Iace 1i0 materialismo e 80

egoísmo, hoje.
, Lembra-me, a propósito, expressões do ssudo

so Presidente Costa e Silvs à Instalação em Brasí
lia do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana (1968). Presidindo a solenidade, não ofete
ceu o Presidente, como disse ele próprio, um ato de
simples rotina administrativa, I'mas um momento
muito especial de ragosijo, CUj8 transcendência no

tempo e no espaço permite recordar o movimento
progresstvo da humanidade para romper o obscu
rantismo e eonqutstar a justiça e a amizade cívíea
de que falam humanistas e os filósofos políticos".
(Obscurantismo econômíeo, político, social, cívico,
educacional e, religioso também.)

.

Isso supõe não somente a passagem a malho
re's estados de organização, mas também a passa
gem a uma consciência melhor da dignidade da

pessoa humana em cada um de DÓS, e da primazia
do amor fraternal, da solidariedade, entre todos 08
valores de nossa vida e� relação ao nosso seme

Ihante. Assim avançemoe para a conquista da li
berdade.

"O primeiro pensamento que me acode". -
e erescentava o Prestdente Costa 8 Silva, - "é o

dli luta cunstante do homem pela liberdade. De fa
to, o homem, na longa tsse de seu pregresso evo

lutivo, tem atravessado diflceis e penosas fases em

que muitas vezel promove o meio die sua própria
destruição". (Inexistem "direitos de

'

classe"; exis
tem somente direitos do Homem.

Na medida em que uma reconstrução autênti
ea poderá sair da prova mortal pela qual o mun

do, a sociedade passa hoje, -- rico e pobre, mísê
ria e opulência, cultura e ígnorâneía, - é sobre a

afirmação, o reconhecimento e a vitória de toda,
8S liberdades, liberdades espirituais tanto .quanto
polítleas, socíats e eeonômtcas, que ela deverá es

tabeleeer« e, em conjunção do Interesse sob con

senso comum.

No Brasil, à situação quase deprimente por
fatores ímpalpáveís mas presentes (de tatores não

econômicos) mau grado toda a intervenção revolu
cionária à humanização "das coisas"; no Brasil, a

priori, o trabalhador, o produtor da todas as eco

nomíss materiais. ainda não sente nem viVe nem

usufrui 011 lucros da sua dignidade, lucros que fi
cam para outros.

Nem o estudante, a propagação de seu ideal
pröpría à sua idade

\
dinâmica, que não seria Rub'

versão ne� agressão, ma. onde se experimeotam
e se c�ldel�m Oll grandes caratéres, -os pioneiros
da nacícnalíaade, os heróis de todas as liberdades
dentro da lei e da justiça.· .

E foi por isso mesmo que o Presidente Oosta
(I Silva, ao eouclamar o povo brasileiro para 08 al- ,

tos destinos econômicos, morais e espirituais da
Nação, evocou a colaboração de todOll, encarecia
"o consenso comam" (de todos) estudantes, sindica
tos, empresários, intelectuais, donas de casa para
b I

.
' ,

so o mesm ssuno consenso comum, alícercarmos,
no Pais, os direitos do Homem brasileiro.

Porque é dedicando verdadeira e real eon
Iíançe no povo, nesse povo que oferece maeíeamen
te seu trabalho, sua renúncia, seu 8acrif1cio e se

necessário fur, a peôpría vida, que se pode �8perar
sempre ver emergir do eáos, da baderna do ,iIi·
pênrílo, da desgraçs, da injustiça. da ignomínia
uma reconstrução autêntica e onde estão "a cultura':
tem sua última chance à derrocada de elites viti
madas pelos próprios fatores socíolôgtcoa em evo

lução, que "Direito" não é propriedade particular
assegurada pela posição. pela classe, pela pecúnia.

O gesto do saudoso Presidente Arthur da Cos
ta e Silva entrou para a história e deve ser reve

renoiado, com respeito e 'júbilo, em todas as Faeul
dades, em todos Oll eíreulos, culturais no seio do
pOTO, a vibração de toda uma Nação dinamiza-da
pelas injenções másculas de civismo, da Revolução
de 64, pois "os eontlítos e tensões que S8 deflagram
numa sociedade como a nossa de um pais em plena
formação, não devem atemorizar os executores da
Ieí. Numa sooíedade demoorätíca ou num Estado
de Direito não há díreítos Bem Iímites, como não
hA devedores que possam ser cumpridos à revelia
da legalídade" .

PODER JUDICIARIO
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Justiça Eleitoral
Torns-ss Cidadão. AUstando-se, Elei

tor Sé completou 18 aD08, procure o Cartório
Eleitoral. no Forum da Comarca, munido de
um documento 8 três Iotos 3 por 4, para
requerer o seu titulo eleitoral, das 9 às 12 ho
ras, e das 14 às 17 horas.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1974

Cartôrlo Eleitoral da 17.11 Zona

ORDEM DO OlA

. 1.0) - Exame, discussão e votação do . balanço
geral, relatório da Diretoria. demonatreçêo da conta

"Lucros e Perdas", parecer do Conselho Fisclli e de
mels documentos reterentes ao exercíeio soeíal encer
rado em 31 de dezembro de 1973.

2.0) - Eleição da Diretoria e Iíxeção . de seus

prõ-lebores. ,

3 o) - Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes
e fixação de seus proventos,

4.0) - Outros assuntos de lnteresae da socteda
de.

Aviso

Acham se à disposição dos senhores acionistas,
na sede social, Iodos os documentos de que trata o

lIrl 99, decreto lei 2627 de 26, 09. 1940
Jaraguá do- Sul, 15 de março de 1974.

José Carlos Neves, Dir. Executivo
CPF: 006.281.789

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

automático),

Planos espeCiais de financiamentos

Revendedor para a região

Sociedade Gráfica Avenida Ltda.
Consulte-nos, pessoalmente ou pelos

teleiones: 2069 ou 2.243

José Emmendoerfer S.A. Ind.
Jaraguá do Sul-Se

Relatório da Diretoria

Balanço Geral
A.TIVO

Imoblllzldo:
Imóveis, Móveis e Uttnsflios, Reavalioções, Ferramentas,
Ve(culos, Maquinário.

DisDonIlIls:
Cöixt' e Bancos

Relnzi"l I elrto prlZOI
Dupl'catas li Receber, Matéria Prima e Produlos

Rellizirel I· longo prazlI:
THulos e Participações em Oulras Sociedades, Emprés
timo Lei n.O 1474/51 Empréstimo Compulsório, E:etrobrás,
Sudepe, Sudam, Fundesc, Decreto Lei nO 157/61

Compensação
.

Ações caucionadas
PASSIVO

Não Ellglrel: .

Capital, "undo de Reserva l.egaL Fundo Especial para
Aumenlo de 'Capilal, Opção por Ações

EliDirei:
COOlas Correntes, lmposro de Renda relido na Fonte, A

Disposição da Assembléia
Compensação:

Caução da Diretoria
Jaraguá

e Com.
CGC 84.430.412/001

Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas" do Balanço
encerrado em 31/12/73

DÉBITO CRÉDITO
163248,86

SenhoreS Acionistas:
Alendendo as determinações estatutárias e prescrições legais, cumpre IJ esta

Diretoria apresentar-vos os documentos referente ao exerc(cio encerrado em 31 de
dezembro de 197õ: II demo.,straçâo do Ativo e Passivo, demonstração da conta

de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal.
- Os dados em apreço demonstram a nossa situação econômica financeira

rellll e serão submer!dos a vossa apreciação na próxima Assembléia Geral Ordi-
nária,

'

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1974
-

Lucila Emmendörfer - Diretora Comercial
CPF 009960269

Produtos, Mão de Obra e Juros e Descontos
Impostos Diversos, Multas, Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço, Imposto de Renda, Programa de Integra
ção Nacional, Alu(luel, Previdência Social, Salários, Or
denados, Seguros, Prote-ra, Despesas Gerais, Impoatos
Municipais, Proterra Sudom, Imposto Circulação de Mer
cadorias, Programa de Integração Socilll, Força e Luz,
FreltS, lmposlo s, Produtos Indulltrializadoa, 13· &alário,
Férias e A Disposição da Assembléia

'

SOM A 1 M.24R Bö 163 24B sr,

)araguá do Sul, 31 de dezembro de 1973
Lucila Emmendörfer - Dir. Comercial

.
tJPF 0099602&9

Eugênio Vitor Schmoeckel, contador reg. no CRC·SC sob R.O 1 606
CP'- 0043õ42ö9

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo aasinados, membros do Conselho Fiscal da firml,l "JOSÉ

EMMENDOERFER S.A., INDUSTRIA E COMÉRCIO". tendo examinado detida
mente o Balanço Geral, li demonstração da conla "LUCROS E PERDAS" e re�
latório da Diretoria e demais contas referente ao exercício social encerrado em �1
de dezembro de 1973 depois de constatarem em tudo a mllis perfeita ordem e

exatidão. são de parecer que as cOOlas sejam aprovadas pela Assembleia Geral
dos senhores acionistas.

.

,

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1914
.

Therezila tloeder.
LOlhar Sonnenhohl
Willy Sonnenhohl

108446,79

100.940,90

24.7%5,68

153.248,86

165574,23

9606095

304,00 Povo desenvolvido' é Povo
_ Limpo

Ajude a limpesa da cidade
utilizando os coletores de lixo

"Correio do Povo",

um Jornal

a Serviço do Povo

do Sul, 31 de dezembro de ,973 '.

Lucda Emmendö ter - Dir. f'omercirl
CPF 009960259

Eugênio Vllor Schmoeckel, Oonlador reg. no C1�C5C, sob nO 1605
PF 004354229

27.521.91

304,00 261.939,18
------

26t.939.18
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CORREIO DO POVO

Estado Ie Santa Catarina

Prefeitura Municipal da
]orOBud �g Sul

LEI N. 480
Autoriza o Ch-fe do Poder ExeeuU90 a rece

ber por doação uma área de terra,

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara
- gui do Sul, Etltado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suaa atribuições.
Faço saber a tOdOR 08 habitantes deste Muni·

cfpio que li Câmara Municipal aprovou e eu sancio-
no a sflguinte lai: '

Art 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executi90
autorizado a reo- b'3'r Pl'f doação uma Area de ter
ra contendo 200,00 m2, destinado para alargamen
to du ruaf!! 42 e 60, lendo que a referida área de
terra é de propriedade do Sr. Reinoldo Wuerges.

Art. 2· Esta Lei entrarâ em vigor na data
de sua publieaeão, revogadas as disposiçõel em

. eonn Ario.
.

Palácio da Prefeitura Municipal de JaraguA do
Sul, aoa 19 diaa do mês de março de 19'14.

Eugenio Strebe. Prefeito Municipal
. A. presente lei foi rl'giatrada II publicada nesta

Diretoria de Expediente, Eduoação 8 A.8siatineia
Social, aoli 19 dias do mês de março de 1974.

W»ldemíro Bartei, Diretor

LEI N. 481 .

Revoga Lei n. 467, de 31 de dezembro de 1973,
Eugenio Strebe, PrefeiJo Municipal de Jaraguá

do Sul,. ESlado de Santa Cetertna, no use e exercí
cio de suas etnburçõee.

Faço saber a rodos oa hebltentea .deste Municr·
pio, Que II Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a segulnte leí:

..

Arl. 1.0 - Fica revogada a Lei D. 461, de 31 de
dezembro de 1913, que obriga a reter lmpeeto sobre
serviços de Qualquer Nerureze na FonIe. -

Art. 2.° - Esta lei enrreré em vigor Da dala de
SU. publicaçiio, revogada. as dispo.lções· em cODlrá

. rio,
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 19 dias do mia de março de 1914.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente lei foi registrada e publicada [lestl!

Diretoria de Bxpediente, Educação e Assistência Social,
aos 19 dias do mês de ml!rço de 1914,

Waldemiro Barrel, Diretor

LEI N. 482
Autoriza o Chef5 do Poder Executivo a desa_r

propriar amigável ou judicialmente diversa. Areas
de terras.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul. Estado de Saota Catarina, no U80 e
'exercício de suai atribuiçõel:

Faço !laber a todos OI! habitanteR . deste· Uu
nicípio que a Câmara Municipal aprdvou e eu
lanciono a seguinte lei:

G
Art. 1.0 � Fica o Chefe do Poder Executivo

autorizado a desapropriar amigável ou judicialmen
te 811 seguintes áreas de terra:

. 20.695,40 m2.. de
Herdeiros Hardt; 1.125,52 m2., de Leopoldo Grubba
• 463,95 m2., de Alvin Wermeisler, sendo que. es
tas áreas destinam-se para a construção de um GI·
NÁSIO DE ESPORTRS COBERTO III um CENTRO
INTER-ESCOLAR DE 1.0 GRAU•.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de flua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 26 dias do mêi de março de 1974.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistência
Social, aos 26 dias do mês de março de 1914

Waldemiro Bartei, Diretor

\
Ponaria N. 07/74

eugtnio Strebe, Prefeito Municiplll de JlIraguá do
Sul, Estado de Santa Ca!arína, no U80 e exercfcio de
suas alribuições, Resolve:

Exonerar:'
,

Fica exonerado o Sr. Balduino Raulino, a pedi
do, do cargo de Viçe-Presidenle da C()missiio Muni
cipal de Esportes, nomeado pela Porlaria n.O 23/13,
de 04 de julho de 1913

Comunique-se, Regislre-se e Publique se.

PaláCio da Pref('itura Municiplil de Jaraguá do
�ul, aos 29 dias do mês de março de 1914

.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

Portaria N. 08/74
Eugenio Strebe, Prefeilo Municipal de Jarllguá

do Sul, ESlõdo de Sanla Cararina, no uso e exercrcio
de &UtlS alribuiçõ<'s, Resolve:

-

Exonerar:
Fica exonerado o Sr. Dr Alexdndre Georg Olla.

• pedido, do cargo de Ässislenle Méd'co Esporlivo
dd Comissfto Municipal de Esporles, nomeado pela
Porlaria n.O 26/73 d" 04 de julho de 1913

CDmunique se, Registre se e Publique se.

PaláCiO da prefeilura Municipal de Jaraguli do
�ul, aos 29 dias do mês de março de 1914.

.

EugeOlo Streb�. Prefeito Municipal

SABADO 13-04-74
----��������������������

Companhia Melhoramentos de
I

)arluud dO 811
CGG n.O 84436311/001
Edital de Convocação

'

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados oe senhores acionistas desta

sociedade, para perttctparem da I ASSEMBLÉIA GE
RAL EXTRAORDINÁRIA a realizar ae no dia 30 de
abril de t974, -às 19' (Dezenove) horas, ne sede social
da Associaçiio .Comercrel e lndustrtal de Iaregué do
Sul, airo na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca -

Edifício Bernardino - 2 ° andar, neara Cidade dé Ja'
rlllluá do ôul, Estado de Sanla Cerenne, com a .e

ruinle
ORDEM DO DIA.

1.0 - Vertttcecêo da subscrtçãe das 119.000
(Cento e dezenove mil) ações ordinárias, conforme eu

. 10riZdçiio da essembléte geral exrreordluérre de 20 de
dezembro de 1913, com o eumenro do capital sectel
pera Cr$800 000,00;

2.· I Alteração dos eateturos sociais;
3.0 - Aumento de capital social;
4 ° - A1!suntos Diversos de tnteresee social.
Jaré:lguá do Sul (SC), 23 de março de 1914

Dr, Mario Sousa, Diretor Gerente

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Siio convidados os Senhores Acionistas, a se

fazerem presenree à AssembléIa Geral Ordinária que
8e realizará no dia 30 de abril de 1914, às 18 (De
zoito) horas na sede social da Associação Comercio
aI e Industria1 de Jaralluá do Sul, silo na Avenida
Marechal Deodoro da Fonsece Edifício Bernardino -

2· andar, nesta cidade de Jaralluá do Sul, estado de
Santa Cerertne, a fim de deliberarem o seguinte:

.

ORDEM DO DIA.

1.0 - Exame, discussiio e aprovação do relalÓ
rio da diretoria. balanço geral, demonstrativo da coo •

ta Lucros e Perdas e parecer do ccnselho fiscll, re.

ferente ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 1913, ,

2.° - Eleição do Conselho Adminislralivo
3.0 - Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes
4.° AssuOlos diversos de inleresse da sociedade.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de março de 1914

MarIo Sousa, Direror Gerente

Indústrias Reunidas Jaraguá S.A.
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os Senhores Acionislas da In·
dústrias Reunidas Jaraguá S.A" parll a Assemllléia
Geral Ordinária, a redlizar-se no dia 27 di abril de
1914, às nove horas na sede Bocial, à Rua Rudolfo
Hufenuessler,755, a fim de, deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Aprovaçiio do Balanço e Cootaa do exer-

crcio de 1913.
11 - Bleição do novo Conselho Fiscal.
III - Assuntos de interesse da Sociedade.
Nota Acham se à disposição dos Senhores

Acionistas os documenlos a que se refere o llrligo,
99, do decrelo-Iei n.O 2.621 d� 26 de setembro de 1940.

Jaragun do Sul, 21 de março de 1914
Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor

;

Presidente

6110Z Irmãos s.n. Ind. Com.
.

e Dgriculturl
CGC/MF n·.o 84430.636/001

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presiDie, Ficam convidados os senhores

aCioni&las, a comparecerem ii Assembléia Geral Ordi
nária a realizar se no dia 25 de

.

abril do Corrente
ano, lJS 15 horas, lia sede social em Rio dó Cerro km
14, Desle Municfpio de Jaragu6 do Sul, afim de deli·
berarem sobre .a seguinle

ORDEM DO DIA

1,0 - Apresentação. Discussão e aprovação do
Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas do extr
cfcio de 1973;

2.0 - Eleição do Conselho Fiscal;
3.0 - Asauntos de inleresse social.

Jaraguá do Sul, 22 de março de 1914
Edellraut B. Gumz; Diretora Presidenle

CPF n.o 066510959
\

Nola: - Acham-se ii disposição dos senhores
acionis!l!s, no escrilório deSla so.::iedade anônima, os

. documenlos a que se refere o arligo 99 do Decreto
Lei n.o 2,621' de 26 de setembro de 1940.

A DIRETORIA

- PAGINA 4,
Estadu de �Hntlt Oatarina

Prefeitura Municipal de Corupá
Edital n. 01/74

Oto Ernesto Weber, Prefeito Municipal de Co
rup;, Estado de 'anta Catarina, no uso de luas
atrtbutções

.

., de conformidade com a legislação'
vigpnte, .torna público qué acha se aberto pelo
prazo de 30 (trinta) dias a ,conta,r da presente data,
Edital de Tomada de Preços para aquísíção de
equipamento rodoviário, com as seguintes earae
terfstíeas:

1)_ - do objeto
Uma motoniveladora de fabricação nacional,

com peso míulmo de 11 500 quilos; potência míníma
de 130 HP, comandos hidráulicos. direção hídráu
Iica, lâmina central, .searificador com pontas suba-
tituiveis e motor diesel nacional.

.

2) :__ das propostas:
As firma8 licitantes deverão apresentar pro

pOlltas até 1'1. 16 horas do dia 30 (trinta) de abril de
1974, em envelope fechado, sem rasures, emendas e
contendo preço unitário à Ivista, prazo de entrega,
loeal de entrega, garantias, loeal de' assistência téc
nica prospectos, garantia de preço e demais a cri
tério do 'proponente.

.

3) - da documentação
As fir·mal! licitantes deverAo apresentar em

envelope fechado, documentação de conformidade
com o Decreto Lei n.O 200 e carta concordando
em totum com as exigêncialll do presente edital de
tomada de preçoe, I

4) - das condições genis
As propostas serão recebidas Da secretaria I

desta Prefeitura Municipal, protocoladas e poste
riormente encaminhadas a comíssão de julgamento
a ler nomeada, através de portaria do Poder Exe
cutivo Munieipal .

As propoltas que não se enquadrarem dentro
das caracter.1stic8s técnicas e documentaçlo do
presente eliital de tomada d& preços, serão auto
maticamente anuladas_

A Prefeitura Municipal, comunicará a08 par
ticipantes através de ofício do rellultado fiDf�I,
anexaDdo ata de julgam@nto devidamente homolo-
gada,

.

A Prefeitura Municipal, rel.rva-S8 o direito
de acitar a propolia que melhor atender a08 inte
resses da administração, ou ainda; de rejt.itar, anu
lar total ou parcialmente -a presente tomada de
preços, sem que caiba 8S firmas participante8,
qualquer direito a indenização ou reclamação judi
cial ou extra judicial

Corupá (SC), 01 de Abril de 1974,
Oto Ern"Bto Weber, Prefeito Municipal

ECCE· HOIliO
Flóvio Ropelato - Jagl.rlal,.·Pr.

I
Novamente, Jesus no Tribunal
Com roup!18 escarlates aparece.
Tem na cabeçll dmbolo real:
Coroa de eapinhos agudos que o enlaDgueso8.

II

.Pôneio Pilatos d,iz lober bo: "ECCE",
Inocentando-O de ato crilIiinsl.
VoeifMIl o clã saeerdolel:
Tira O! ! I .'. B o Sinédrio Ie enfuuce,

III

Matá LO, por que? Não é VOESO Rei!?
Temos Tibério Céur, não reis vário •.

.

Deve m01'rer, pOfa teDlol nO�88 Lei!! I
IV

Suble9a o Povo, li à Lei é refratário!
Deste Saogoe, as mãos me lavarei!!!

.

.' ; E o INOCENTE JE::;U8 vai 80 Calvário.
, Perdoai-lhes. Sebhor

I

!ii.

\

Resolveram matA-LO OB f.dnos •..
CPgOB de Ódio. avesso. l Verdade,
Poderiam vislumbrar a Majestade
No Cristo Pregador) do Pão Dítino

II

No Templo, 81 suas palavru de Rabino,
Que prpgava com muita 8utoridadfl,
DA.perlaram a inv�ja da ?t;làldade,
Engendrada no Olube dos Supinol.

III

No PretÓrio. Jesus, Rei do Uni.erso,
É Hcu�ado de 8e" um malfeitor,
E de cometer crimes bem diversos.

IV

Porém, eis da medalha o reverso:

LongA, o Sinedrim ri triunfador;
E JESUS .PEDE AO PAI PELOS PERVERSOS!

.. .
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o <3oelho e o ODO SCAJA vem ai c/promoções
MlIltiu Aagost.

Nos ano. entre 1200 e 1300 a Ismílía dOI Bour
bons andou às voltas com' guerras de grandes pro
porções. e, por vezes tiveram que suportar prolon
gados síttos, que chegou à ponto de sniquilar essa

tradicional ramUia. Num81 desIlas guerras o prín
cipe resolveu afastar sua espose com um casal de
filhos, do castelo, para os .tundoe de suai proprie
'dades, t:_eserva!la para a época ds caça. O esconde-,

rijo somente seu Iacaío eonhecía. Lá estaria fora
de perigo.

- - --- -- ,

.
Em viagem a princesa Ia muito apreensiva,

porque nada conheela � sobre, a vida no meio da
floresta. Entrer o Iusco-Iusee Jdb fiml da tarde avill
tou a pequena mansão, que Ih. pareceu um bom
abrigo debatx6,de 'belas árvore.s,

'

, ,

Bapídemeate a prilJoesal aeostumou-se na" vida
do campo, místurando-se príncipes. com plebeus..
Visitavam-se frequentemente. O sudeste da França
era muito eonbecído por causa do solo muito ri
co para agricultura, principalmente para frutas e

legumes. Pássaros levavam 8S sementes pelas ter

ras afora e 8S seculares nogueiras forravam o chão
de nozes, muito apreciadas pelos esquilos e coelhos
do mato. Houve o cerco das fortificações' do prín
cipe e, para evitar repetidos massacrei, capitulou,
mediante regalias com a8 quai8 concordou o ini

migo, ficando, assim, Ó valente príncipe Bourbom
com liberdade, mas semente dentro do seu ca8telo,
sem nunca mai8 poder sair dali.

_

Na floresta li princesa trabalhava como qual-
l:- quer oamponelila e à noite, com a luz d08 cllstiçai8,
aUmentados a óleo vegetal ou gordura animal,
ainda educava 08 filhos, auxiliado pelo lacaio. Na-

'I quele tempo a arte de ler e cscrever era privilé
gio que muitos reit4 - não- alcançavam, ficando no

analfabetismo, Contudo existiam nos castelos_ 08 es

cribas que acomp",nh!lva� reis, � prf.pcipes! e 'pas-,
8avam f1:. e.n�inar jlos ,h,�ri:ltltroá.á le,�tura ,e' a esori
ta, O lacaIO que acompanhou a princesa 8abia ler
tl escrever e passou' li ·ensinar II todos, mesmo os

filhos dos
_ plebe.us. Durante p dia in8tl,'ufam-se Da

� I 1) I ..J (. l
� 1 ' t I

arte de U8ar. lIspadas leves ou pesadaei,'lanças,
arCOb e flecha_s, fundas e bastões .com peso Da

ponta.
�'

-

A priIiCe.8�1 n�qqele a�bi,\n.te, ,"\>8SS�Jl, a ,assi;;
mllar 08 costumés do povo. Ás festas magnas dos

antigos cristãos eram o Natal, que era festejado
dentro do lar, devido ao frio do inverno e li Pás
coa, que era festejada ao ar livre. porque era per
to d.a .,primavera, quando \ começavam a ·surgir a.
primeIra8 lIores idas árvores frutff6fa8. ,Esta era s'

festa da carne, da ressureiçlo da carne Ali na fIo
-

resta. a carne era de coelhos e lebres, muito bem

as.sadas c?m .. r�chei(')s de-
.. trigo �nt�gral,_ ovos.lie

faIsão, azeItonas e molh08 de SUCQ de uvas, algu
mas folhai de louros e bastante gordura.'Levavam
6;. mesa, Lrodeada com algumas cascas de ovos' de

-

oiane, coloridas e bem cheiall' de nozes picadinb:as,.
Eltas eram -as coisas mais adoradas pêlas crisÍlça.�-
E ali, naquers ·ealfltinho, fora. do mundo civilizado,
foi inventado pelas �rês mulheres, uma :'(I'as CÓiS8t1
que ficaram na história, percorrendo tod«;!s os paf":
8es até os nossos, tempos. Com! el88S cascas, con�!
tendo· guloseimas, como pass&.s de uvas adocicadas
t com açúcar de beÚuraba, até 08 adul'tos gostavam
de recebê los. As c,ascas era metidas em cestinhas"
bem fechadas e depoi8 amarradas no pescoço de
.oelho8 domeliticado., soltos em seguida no meio do
t�rreiro,') rotJeando-os' tanto 08 adultõ'il Coino ás crian
çal, procurando atr,a1-Jos· para ar. isto pars ver

quem conseguia o maior'núáuulo de cestas. :e: clsro
que 8S crianç8s umpre lavavam a melhor, faz8n
do um alarido sem conta.

'

O Brasil fOi' um dfJS "pai8es-ãOÍ"que o ovo de

páseo!, marcou época. notabilizando se devjdo a

grande variedade de OTOS, feitos de chocolate. En
tre 08 aOOi de 1945 até 1950; as fábricas de cho
colate fab-ricaram ovos d'e mais de um -quilo -de peso
e os coelho, chegando - quase do tamanho de um

0oelho natural.
Assim i8 conta eomo nasceu o hábito der pr!!","

senteAr ovos coloridos quando da passagem d.a
Páscoa. I

Uma feJiz -Páscoa á: tódos' os jaraguaenses; lei
tores 'deste desprct,eog��I!� Jrabalho de di:vulgaç�o\

Auferstehung
I , ..... , 1,.-,' c! , ••" •• I; '{f

Aus der Heele ftnltern Gruendcn
\, Auferstanden ist 'der (Herr;',
Wollt ihr ihn�im'·Or�be· fi-ndtD?: :

Seher hin, das G�ab tal leer

Aus dem Tod zum ew'gen Leben
Aufersl�nden Ist der Soho.
Um den' ,suendenfrl'ien schweben
ßngeischlll'n von GOlles Thron

J.ubelr, jauchzt in allen Landen
Freut euth mit den Engeln h�UI,
Denn der Hl'rr isl lIuferstaoden,
Freue dIch. o Christenheit.

'.

Rudc51f Hlrachfeld, �ão Paulo

O exteneíonlsta local
Os elemenros que com- menro maia Iorre da �o- da Acaresc, Bdío Nagel

põem a diretoria da So cledade de Cultura e Arlfs· informou que tA� logo
ctedade de Cultura II Ar- tiea de laraguá do Sul. venba para Jaraguá do

tí�ti�a d� Jarl:lg�á do Sul Inclusive não está afasla- Sul, um D()VO "coordena

(,sCAlA) tem reunião pro- da a -hipÓlese de vir a ser dor, de regtão do órgão
gramada pare às 20 horas eneeneda uma peça inflln- em substítuiçãe ao Dr.
do 'próximo dia 17 do cor- Iii no mês de Junho prõ-: Ronaldo ,Webster (est:,
reute na Blbllotece Públi- xrmo, muito embora nada está em Florianóp(jlis)
�1I Municipal Rui Barbosa. de concreto ae lenhe � seontecerä importante
Na oportunidade seus in- este respétto. Ainda recen-

�

reunião quando se pretsn
legr�Dtes debaterão' eseun-: lemenle-'-oa- lettoréa' pude- dê""definir a tormaçêo
lOS de real tmportencta ram vleltar nll Bibliolec� de - uma Comissão de

para o campo social e er- uma eXPoai�äq de Iraba- Agricultu:-a, que além

tr�tico, pois os
I !eirórJ� � lho.,! �e'J�fó�rar?s amedo-' d. acompanhar de per

nao desconhecem que II ru e pr.ofI��tOnlltS e que to os problemas e evo

SCAlA ressurie em boa tenro sucesso causou lOS luçõel QO setor, atende
hora, quando födos os!.' jél�lIg6éÍênee'!' e vtsttenrea, ria a outros. do meio ru

preperatívos são válidos promQção esta leveda II ral. (lomo o. leitores não

vtsendo promoções tutu- eletro pell! ôoeledede de desconheeem tim fins do
ras e principalmente se Cultura e Arusnce do Mu- ano psesado reunlão
levarmos em couaídereção nlclplo. idêntica. foi realizada
a aproximação dos feste, Acredttemos que o mo quaodo ós prlmetros en-

joa comemorattvoe do cen- vlmento com beetenie an- tendímentos foram man

teoário do município. Ne reeedêncla pare promoções tidos para a criação da
. referida reunião deverão noa campos socte) e er- referida comissA'o,' que
ser Iratados e ultimados tfslico é feito em boa hor�, trataria i,gualmente de
delalhes visando levar II pois somente com eatea solucionar os im'passe.
efeitq proximamenle peç�s pr�pllrativos é qpe se con-

'

com a fiBcalizaçlo .. ex�
leatraia oli mesmo rádio- seiuirá le�r um bom ter mes de aduboB e rertili

lea'iro, aproveitando C? po-' mo promoções de alio nf
lenci�l hum�no �rlfslicl' vel e que sirvam para ele
existenle em nosaa ciddde. var aind� mllis � polen·
espera-se o compareci- ci�lidade artística e cultJ.l·
m,ente) �e Iodas aa pessç)i!ls ral que há cm cada um
iDlere�.adlla no ressurgi de nós.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, comunica aos senhores agricultores,
que ainda não �izeram �ua declaração do

. movimento econômico, deverão comparecer
na Prefeitura, até o dia 30 de abril impre·

. terivelmen�e, para fazer o preenchimento aa
mesma. Comunica outrosSim

.

que" mesmo
"

aqueles que tenham exploração agrícula, e
que residem no perimetrc;> urbano da cidade,
também deverão ,preencher a dita declaração.

I Espirado o prazo acima mencionado,
serão tomadas as medidas càbiveis; ou seja,
será aplioada a multa de 50% sobre o salá
rio minimo vigente no estado. a08 infratores.

Jaraguá do Sul, 8 de' abril de 1974.

Bernardo Grubba S.A�

- - , "

Cemíssãe de Agricultura
<,

santes que 110 enviadol
a capital do estado, 00-
de um órgão competen
te dá seu parecer final
se os produtos são efi
cazes para o plantio em

nosaa região, Este pro
OfSSO é bastante demo
rado Esta comissão te
ria poderes para tornar
as coisal mai. fácei8.
Os ''''participan,tel' 'do I .•
encontro automaticamen
te se comprometerem
em, tomar- parte na eo

missAQ de agricultura de
Jaraguá do Sul. Depots
do. trabalho. prelimina
res. nOS80 munteípío 8

mail Corupá, poderão
ser Incluídos num pro
grama de Fruticultura
em ClimaTemperado, vi.
to . ser a regiAo grande
produtora de frutaR e ou-.

trol produto. própriol
de um Clima Tempera
do, a exemplo d6 que já
ocorre com outras oHia-'
des catarinensel.

Indústria e Comércio
...

CGCMF 84 429 679/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de ConvoCação

Pela prélente edital de oon,oc8Qlo, Ião óõn,i
dRdoB os senhores acionistas à reunir·se em .A.llem
bléia Geral Ordinária que lerá realizada em nOBsa
sede socIal à rua Presidente Epitäcio Pessoa, 1.207,'
às 15 \horu do dia 25 de abril de 1974. para delibe
rsr&m Bobre a I8guiote, ORDEM ,DO DJA:

1. - Examl'!, discossão e apro9ação do BalanQo
Geral, óontl' de lueros e perdas, encerrados em 31
d. dezém,br:o dtl 1978 e r,elat6rio da diretoria e Pa-
reoer do oonselho Fiscal. .

,
2.0 - EleiQão dOll mpmbros dO Oonlellho Fia"-

cal para o exerofcio de 1974. .

3 o - Outros assuntos de intereU8 d. liocieda-
de.

A VI SO

Aoham S8 l disposiQão dos srs. IIcioni8taa no

esoritório desta Sociedade, os dooumentos • que s.

refere o art. 99 do Deoreto-Iei n.o 2627 de 26 de se-

tembro de 1940. ,"
JaraguA dó Sul. 20 de março de ]97.

'Waldemar Grubba - Direlor PreBidente
'" .... , . ",., �,� .

(" PF. _0067200{9
Bern.iodó' Grubbll Jr. '::.: Dlr8lõ-r C-OrDerõiál

CPF,005720809.rI'

.'

'.1 :t 1 .\ \.�

ADVOGADO

AV:�. Franklin·.Roosevelt, 23 - Grupo 303
• '.. I,. J ....� I. i. � .'1. .....

I

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de JaneirQ·GB'7
j •

Beira-Rio Clube de·, Campo
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo preseole são convidados 05 membroà da

comissão Dir�lora do B�irll Rio,Clube de Campo, p�
rI! comparecerem na sede do Clube, à rua Angelo
Schioch.t, s/o o no dia 09 de m�io de 1974, às 20,00
horas a fim de d�liberllrem sobre o seiuinle:

1)' El�ição da nova ,Direloria
2) Assunlos Diversos "

-

leraguá do �ul, 09 de abril de 1974
Pedro Donini, Presideote

llUlHl §orurza

;\ ,

José Emmendoerfer S.A. Ind. e' Com.'
CGC - 84.430.412/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
, São convidados Oll seohores aCiOD!stal a com·

pareoerem à ASlembléia Geral Ordinária, a Bel'

realizada no dia !5 de abril de 1974, àl ·15 horaB
na Sede 'Social estabelecida nB Av. Mal. Deodoro
da Fonleca, 23 em Jarftguá do Sul (SC), 8 fim de
delibel'4'rem (lobre o seguinte: .

1.0 - Exame, discusslo e deliberação sobre o

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros
8 Pflrdal, Relatório da Diretoria, Parecer do Con I

.

selho Fiscal e demai8 document08 referente. ao
exercfeio loeial encerrado em 31 de dezembro de
1973. .

2.0 - Eleição do Conselho Filcal· 8 Suplentes
• fixação dos seul respectivos honorário.. .

3.· - Hleição da Diretoria e fixação dos leU8'

honorários.
'

.

'.• - Outros assUntol de iQtere... da Socie-
dade. � ..

AV�SO
, A Diretoria dellta Sociedade avis" aOB Benho:

res acionisla(l que estAo a lua disposição na Sede
Social, os documenlos que se tra-ta o artigo 99, do
Deereto-�ei n.O 2627, de 26 de setembro de '1940.

Jar:aguá do Sul. (SC) 'QB de abril de 1974.
LucHa Emmendörf",r Diretora Comercial

CPF n.O 00996Ó259

Assembléia Geral Extraordinária
. Edital de Convocação '

Sã" convidados 08 senhores acionlltas a ()om-'

parecerem' à AS8�mbléia Geral Ordinária. a ser

realizada no dia 25 de - abrir d. 197', à. 16 horas
na Sede Social na Av.' Mal. 'DE'odoro da Fonleca,
23 em Jaraguá do Sul (SC), a fim de deliberarem
Bobre o .fo-guinte:

'

-

ORDEM 'DO DIA

, '1 o - AúmAnto fie C8pital. Social de Gr I.

11:400,00 .para Cri 17"5,00,00(c8nto e Betenta e ql.lru
mll ,e qUInhentos cçuZt'iros). ,senlto que este aumen-

-

to é feitf) com' � ,nel'u�,o das seguintes conta!i:
a) Oorr8Q.ões MODPttlri..

"

"Cr$ ,1:!.69-t,18
b) Saldo I); di8poslçAo d,. Assemléia Cr$. 70 87�"57
C) -,Pelo ,lu.qrC? pa Venda de um imóvel Ort' 79.529.25

Total4o 8umento: ,Cr$ 16� I QO.OO
-

2.° ..:.. Transformar da Roclet1ad-e "oônaml&· em
So�i,ed��. 'por dbt8� _óe Reaponl!sbilidáde LimItaila.,

8.e _ 'As8untv8 diverso. de interesse da So'
ciedade. -.

- Jareguá dO 8ul, 03 de abril de 1974 , 1
,

Lucila BmlQ'�n!1ö Jer DIrflora ComerCial1.

"

CPF n· 00'9902�9
t
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Os 4� ano� de J'aragllá �o Sul
Ainda ecoam .Q8 movimento" c!f�i' . Fundou �. Cidtl.d� ê�flio carl4� itas; tJvros �arpqUiais'� a��ui�oS, bll>ii6'- 'por mql7�os de �elig�râóCia, 'conseguiu

cos que se reehzarem no ülumo dia 8 do lourden, que assinara' escritura perneu- ,'grafia seleclonede.: impren..a e" memória uni-los sob a inspiração crisrã, numa
eorrenre, <Íutlndó um vesro progreme foi ler com e Princesa Isebel, aos 11 de viva de pessoas tdoees, inclusive de de�· só aldeia; colnctdenremente, também
cumprido, essrnelendo oe 40 anos de [enerro de 1816, pere a colontzeçäe do cendenies do fundador. é f1agrllnte

.

a Coroados e Puris, multo vagerem pelas.

'maioridade' do, nosso .munlcípro petrtmônto. Ali edificou um eRgenho de exuberânele de cultura do eurer e ma floreslas de lotnvílle e por todo o vele '

MUi'lÍs eurondedes rneattesrerem-se, eçücer - o "Estabelecimentó jaraguá". nueste ö supertorldade de sua íormeçäo do Irepocu e lrenctecenoe desde 1892,
assinalando O' rralo evento da emencí- Após uma série' de disputas em torno ínrelecrual e religiosö, heurtde na pure- esetenem rellgroeemente aos jarlliuoen
peçäo de Jaraguá do Sul, de med ções de ferras, conflito 'de juris ze da ordem franciscana ses, rnuuos descendentes, talvez, dos "

Preferimos" destacer ume, de modo d-ção. contreros de errendemenro, rea nobres, dos engenheiros, do íudustne]
todo espectel, pois,-·parte de p-eíeuc pa- rebeleclmenro de concessão e semelhan- De Eugânio Strebe, seu colega que li fundou e uos colonos alemães
re prefeuo. Ela nasceu," mensagem. do tes, tomou em 1896 o nome de "Colo Prefeito Faria Souto, agradecido pela que, num emelgeme rectal sanío, luta-
envio de um exempler do PRIMeiRO me do leregué", \ gen'ileza da oferta do livro e da sua rem por sue emancipação e estão eons-
LIVRO DO jARAGUÁ, enviado pelo dedlcetõrle, edotou, por afinidade de truindo sua grandeza•.
Prefeilo Eugênio Strebe ao dr. Carlos Estas breves notes, colhidas do' propósitos, o lema que certamente o ins
Moacyr de F'arla Souto, Prefeito de ltao- "PRIMEIRO LIVRO DO JARAGU!", pira na luta do dia a dia edmtntsrreuvo
cere, por ínrermédto do- nosso diretor. de eurorta do Frei Aurélio ôtulzer - de Jara9'uá do Sul, e que se encontre

Agora, recebemos o BIOPI - Bo- que com o prometido Seiundo Livro melesrozemente lnscrtro
'

no belo brasão
leum Oüciel Intormeuvo do munterpro complereré o estudo htsrörtco sobre a do munícípto; GRANDEZA PELO TRA
fluminense, de ãl de março de 1914, sua rerra nerel, e a cujo Prefeito Eugê- BALHO,
que Iraz uma grata mensagem, alusiva Dia SIrebe. devemos a gennleze de doa
aos 40 enos de nesse emancipação. ção de um exempler ao Pr. Faria Sou-

Temos, pois. o grato prazer de to, graças à amizade que o liga ao ex

trenscrevee em nossee páginas a men- Vice Prefeilo e lorneltste Eugenio Vlcror
sagem do munleípíó de lreocere: ôchmoeckel, agraciado com o Certifica

do do Mérito lraoeerense - versão 1913,
pelo muno que tem divulgado lraoeere,
nas páginas de seu apreciado jornal.

.

/

Parabéns, Jaragui d. Sol sc
Jaraguá do Sul, município' calari

nense desmembrado de jOinville,. terra
predestinada ao culto da amizade; co

m�mora dia 8 de abril, quarenta anos de
emancipação. J

Silua�a à margem direila do rio
ItllPOCÚ, pertencia ao PàtrimÔnio Dotlll
do Conde D'Eu, Prfneipe de jOinville e

de sua esposa, a Redentora Princesa
Isabel.

,

Há ainda, dois elos de ligação
simpática de nosso Prefeito à rerre ca

rerrnenee, nascida da veneração e res-
.

peito aos seus lIDcestrais Iluatres, um de
les, e outro de uma coincidência ocor

rente com os primitivos donos das ler
ras de jaraguá e de llaocara. O avô do
DOSSO Prefeilo, Dr. Theodureto Carlos
de Faria ·Souto, foi GoverDador de San
ta Calarina - "ii fisionomia 1Iiegre, be-"

.
III e 19Uçã do m�pa brasileiro", no di
zer de Edmundo dll Luz I?into. E Irao
cara nlSC2U do aldeamento de Coroa
dos e Puria, por catequização Capuchi .

oha de Frei Tomaz aa Cidade do Cas
telo, que ViDdo Jlqui para separ�.los,.

O Livro de Frei Aurélio Stolzer é

prOVido de forle documenlário, colhido
nas melhores e mais autênticas fontes,
escrilo com rigor histórico e segundo o

mélodo creDolôgico, nOm estilo agradá
vel e em li,oguagem precisa e dIscipli
nada nos opinativos, sempr. apoiados
em t{fulo. cartorários, lontes manuscri-

Mas Itaocara e seu Prefeito, são
devedores confessos e sem remissão da
gralidão maior, ao jornalista Eugênio
Victor ôchmoeckel, Diretor do Correio
do Povo, que 'em feito demsts, em ler
mos de aceitação srmpénce. naa pági-

- nas de lua imprensa, doa despachos
proferidos pelo Chefe' do Bxecunxo íreo
cerense, na solução dos pelitórios que
lhe aão presentes,

Felicidade jaraguá do Sul,-GRAN
DeZA PELO TRABALHO, é lema de
genIe que é gente, cujo exemplo vivo
está em Eugênio Victor Schinoeckel,
EugeDio Strebe e frei Aurélio Stulzer.

Enfim, aigamos Sarmiente

"Tudo' nos une. nada DOS separa".

PARABENS. jARAGUA DO SUL

c o R R E 10 'o O POVO
A�OLV URAGU! DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.781SAbado 11 DB ABRIL' DB 19U

Terrenos Baldios
Ao passarmos pela primeira vez nUllla rua, ve·

mos o belo, porque ele é li mola propulsiva de nosso
"ego", maa, �e passarmos com mllis frequência, come·
çamos a indicar umas tantas cousas, fallanles ao qua
dro alimentado em Dosall composição idealístll, che
i'aDdo mesmo a realidade. pela constância que el'
nos ,se apresenta.

Em nossa, cidade é assim: falta muita causa que
pode tOrnar-se realidade, com um pouco de conheci.
menlo e ação. Mas. quando, a almosfera é de cente'
nário, maia se aiuça npssll pesquisa, em prol ',de algo
relllizével.

'

Não precisamos ir muito 10DIle para conhecer oa

preparlilivos a um centenário de cidade, mesma reco
nhecendo estÍlrmos em pa.sos largos para essa mela.
A nossa jaragu6, tem direito que alguem diga, oriente,
Insisla e publique, tudo o que venha se referir ao pró
ximo festival comemora'ivo. Quanto mais se comentll,'
mais adesões se recebe, dando chance aos vereadores
lerem a matéria. polida, pronla pard U80. Sabendo-se
também ser o executivo dotado de boa·von rade, mui
to nos anima o comentário cooperlltivista.

joinville é assim cognominada "cidtade das flq
rea": mas, nós, "habitues" da manchéater catC!rioense,
tivéramos oportunidllde de observar que entre as fio
res de um lado existiam muito maIO, capim e detritos
indesejáveis, do outro. E só poude firmar se, como
bem 6 denominaçlio exprime, foi somente depois de
decretado :'Jasse dos terrenos baldios, nas principais
arrérias d4 cidade, lornando·os logradouros ajardina
dos .. de agradlivel vista e, comodidade pública.

jaraguá do Sul, nlio pode prescindir desse exem
plo. Nas suas principais (lias calçadas, existem mui
tos lerrenos böldios (mesmo os de muros baixos, dei
xando lamentosa visão interior.) merecedores de me·
Ihor cuidado, já que eSlão numa posição central,' pri"
vilegiada e sendo suas áreas de pequenas dimensões,
fácil torsa-se lambém acondiciana los em lugares Si.l

neados e acolhedores, 1I1é o próximo centenâ lO, ddn
do ao viaitant. complera e graciosa visli(\ de toda ex
tensão de nossas principliis ruas, ou alé quando seu

proprietário, resolva edificá lo,
Previsão e precislio, todos nos netessifamos à

programação de qualquer ato público, mas, não é
nOVidade, enfeilLlr,:"se para uma comemoração dignll
e mui precisamenle de cidades, 'quando li estimamos

Hoje é dia de ir assistir BA-lU
o mais -tradicional.cláSlico da .região, Baependi

e Juveôtus, aerá maie qma vez. realizado na tarde
de hoje, e não 8manhã,' para fugir a uma certa Clon
corrência, pois o Brasil dever' atuar, fi a.sim aa

duas' diretorias dl" comum acôrdo resolveram ante
cipar o encontro, que deveri atreir uma grande mu
la popular ao próprio ,HZurrA, tendo em vista a, ri·
validade (elportivameôte S8 falandO) exis.tente entre
aB duas toroida., q'ue Blltão sendo oonclamadu 8

oomparecer.
Como estão Baepeudi e J�veutus I

AI disput8li do Torneio Manoel de Souza Filho
(Beco) que para quem não sabe, foi um grande dea
portista, jogou pelo Amérioa de Joinville e foi por
drí08 anos diretor do departamento de futebol ju
.enil d. Liga Joinvillens8 de Futebol. eatão ohegan
do ao final, e por isto mellmo, quando fio se de
frontar Baepe'ndi e Ju.entus, 8S coisas 8e t?rnsm
mais 8ens8cionais ainda. De um lado o Azulão apa
rece tranquilo como líder is.olado com apenas 2 pan
tos perdidOS, 80 passo que o Moleque Travesso está
8e recuperando da má ca'mpanha do turno inicial.
m811 oom um total de 7 pontos perdidos. O encontro
servirá de revanche para o time de Raul Rodrigues,
pois no turno o ju.entul perdeu de 2xl. Para o

Baependi uma vitcria representar' a conquista do
titulo de campeão da oompetição por antecipac;io,
ao passo que O Juventu8, somente a vitoria interes
Ia, pois lIinda que Vagamente, aspira algumll coisa
com relllção ao Hlulo máximo, t caso veDça hoje a

.arde, vai esperar que o Azulão perca seus demais
compromissos e ele (juvenlus) vença seus adversários
para uma final que seria sensacional enlre ambos. Por'
estas e por outras é que afirmamos ser sensacional o
enconlro desta tllrde enlre Azulão e Molequp- Travesso.
Vá ao esrádio Max Wilhelm e leve a bandeira de seu

clube, m ..� não' diga palavrão pois ao seu lado pode.
rá eslar uma aenhorll, senhorita ou mesmo uma cria0

ça; DemonsIre seu grau de educaç�o e ajude nós li ba
nir dos e51ádios o torcedor boca.suja.

até com rimlls cooperamos: .

Onlem egilo, Grécia, Roma, UI11 relicário
De lindos paláCiOS e jardins, a brilher.
Hoje jaraguá, valorizando seu centenário

Às artes da cidade vizinha vai se espelhar.
Sauche..

E M P R ES Á R lOS, TU R tS TAS
a VARrG sente-se honrada pelõ que pode fazer pelos seus ne

gócios e passeios. VARIG. está presente em toda parte do
mundo, . beneficie·se dos seus serviQos.

. PeQa informaQ'ões' à VARIG
Av.. Mal. Deodoro da Fonseca. 122/1ãO - Fone 202ã

�lIrai'uá do Sul ..
- SC

.

Viage VARIG VARIG V)RIG

Motorista, não

faça'do seu

CarrQ uma. arma.

A vitima pode
ser você.'

,

Nascimenfos
DiÍl20

Marcio, filho de Bruno (LeoBita Krieck) Wefller
,

Marcia Maria, filha de Martinho (Amelia Scheuer) Fodi
Dia 22

Ro.imar, ,filha de Erhardt (Elfi Manske) Köpp
Dia 25

Joio llaia., filho de Pedro (Leonar Ana) Grabowild
Dia 27

Marcia Ivone, filha de Manoel lI4arc1onßo (Anastacia Inê.) do.
Santos
Mima Adriana. filha de Nivaldo (Marilda Madalenar), RaduenzMareio, fßho de ValmGr (1loide Balduam) Krueger

Dia 28
Adriâno Bentó, filho de Estefano (CeclUa) Fmip

Dia 29·
.

-

Fabiano, filho de Dino (Realdfna Mafochf) Butzke
Dia 01 de abril

Doracema, filha de Bernardo (Catharfna I:.eithold) Ralmach
Zaura Margona, filha de 'Almfro Antunes (EUsab.eth) !'adal

Dia 02
Doraci. filha de Hflério (Ruth) Schulz

Dia 03
Angela, filha de Joel (Terezfnha Bati.ta) da Silva
Marilete. filha de Qufrino (Maria) Bona

Dia 04
_

Sandra Regina, filha de Duci Alberton (Luleide Perin) Pllfon
BUane. filha de Mério (Renata) Ferrazza
Beatriz EUane. filha de Haroldo (CeclUa Riltow) Horst

Dia 05 '

Radflson, filho de Ne_tor (Hildegar4) Campregher
Agoltinho, filho de NobertG (Cecfl1a Catarina Schwfrkosld)
RauUno

Dia 06.
Luciano J08é, filho de Lfdfo (Ró_eU Inez) Macedo

Dia 07 l_' .'
.

Jeam Carlol, filho de Antomo Nlcolfno (Anelore Schmfdt Cam- ,,:
pos

,

Andréa Claudia, filha de Adolfo U.belfno (Maria Ligia) da
COita.

Ola 09
.

Marcos Antonio, filho de Joio Manoel (Marla da Graça) Januá
rio
Isabel, fßha de Paulo (RoBa Koche1a) Jagelsld
Ganter, filho de Ademar (Irene Krause) Bartel

"Os cumprimentoB' delta folha"; I

')

Falecimentos .j

.

.

, Notlciamol com pesar o falecimento daB seguintes peIBoa_:
DIS" 27

Leonardo Klein, nesta cidade, com 72 anol.
Ola 28

.

Regina Petrl, nesta cidade, com 1 mê_
Ida Völz Pasold, nesta cidade com 72 ano.

Dia 01 de abril ,

Leontina ROia Cordeiro, ne.ta cidade; com 80 anol
Dia 2 de abril '

Affonso Stenger, nesta cidade, com 50 anOB.
Dia 26 de março

-

Harrl Andrei Mohr, nêlta cidade, com' 1 dia
Dia 03 de abril

ChWpplne Fassler Vogmann.berger, neBta cidade, com 72 äno.
Ingoberto Sprendmann, n••ta cidade, com 28 ano.

Dia 05
João Il8la. Grabowsld, nesta cidade com 11 dia.
JOBé Celeltlno Machado Jumor, nelta cidade, com 72 ano••
--

Dia 09
Angela Maria Grenel, nesta cidade, com 10 dias
I .

"Correio do Povo" apres�nta aOI enlutado. .ua. condOo
Ienclaa.

Dp. Reinoldo·lIup•••
, II' ADWOGADO II

Ellcrlt6rio ao lado da, Prefp,tura

JARAGUÁ DO SUL
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