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DESTAQUE5 Os despachos do Dr.Prefeito
. "

. �

Na semana passada uma Assistente Social.
interrompemos os despa- É verdade' que eu de
chos do dr. Carlos Moa. sempenho esse cargo,
cyr de Faria Souto, pa- que acumulo com o de
ra publicar uma nota alu- Prefeito. Dai o meu con

síva ao 40.0 ano de eman- tato permanente com o

eípaçäe- politica de nos- lado duro da' vida. Ouço,
68 terra, Bondoso como aconselho, ajudo no que
sempre cumulou o nosso posso. Mas tudo dentro
diretor, o prefeito Stre- . dAS limitações legais. Es
be e 80 Frei Aurélio te ano, porém, é o grsn
genttlesas sem par. E, de ano em que muitos pro
como neto de quem já blemas serão resolvidos.
governou os barriga-ver' Ano de eleíções. O. po
de.. merecia ser trana- lítícos, segundo me in-
eríta a mensagem. eo formaram, procuram so-

mo, de fato, fizemos. correr as dificuldades
M8S Tamos voltar 808 populares, estudam 8U88

despachos. Eis maís doia maiores reínvldícaçõse,
singulares despachos, etc., sem qualquer ínte
dentre muitos outros: resse maior, Daqui a mals
"Processo n,o 406 - um biênio, caberá aos

Maria Lima da Silva, ps- candidato. a Prefeito fa
de para ser lançada co- zerem outro tanto. Des
mo lavadeira. Se ela tarte, de dois em' doís
assim o quer, defiro. De anos o homem humilde
va ter as SU8S uzões. do interior melhora de
Não Ih'ss perguntei, às ve- vida, recebe amparos le
zes penso na falta que fa� gaís, ete., etc. Isto é Ior-

o Governador Colombo Machado Salles eltá dando aten
dimento aos reclamos da classe dos jornalistal profissionais
de Santa Catarina. 8: como não podia deixar de ser deu pres
tígíamento à tmprensa, nomeando para a chefia da Coordena
doria Estadual de Relações Públicas, o jornalista José Nazare.
no Coelho, atual presidente da "Casa do jornalista". Com isso
se recha uma lacuna e se abre um novo diálogo entre gover-
no e jornalistas. .

o que preocupa os jara
guaenses são certos desacer
tos da ACIJ. O dirigente dos
industriais e comerciantea
não se representou, quando
daa homenagens da claase ao \
Governador. Posteriormente,
devolveu "em branco", a lista

I

de adealo ao banquete do
40.0 ano de emancípação de
Ja1'&guá. Agora, publica na

Imprensa de' Joinville, um
edital de assembléia extraor
dinária, para o dia 5 de maio
de 1974. O que é que há "seu"
FláVio?

/'

Antes tarde do que nunca. Temos em mãol conVite pa-
ra 15.:1,74, do Wl.lmar Celso Rubini. Formou-se naquela éPocÉaeconomista pela Fundação, de Estudol Sociais do Paraná.
filho de Constantino Rocco Rubini e Maria Hruschka Rubinl
e tem grandes planos para aplicar nesta terra, prestigiando o

, sentido comunitário. Na esquina das ruas 7 (Walter lIarquard')
e 9 (:15 de julho), vai Instalar o moderno Auto Posto Rubini.
Duas vezes parabénB, Wllmarl

'

A Revista Scala internatio
nal, da Alemanha, n.O 1/74, pu
blica um interessante art1�o,
intitulado "Garantia para Com
petíção", de Werhner S.Busch.
Nele aborda o problema da
concentração do poder eeono
mico, através da incorporação

etusão de empresas. No Bra
sil a concentração fot estimu
lada, principalmente na área
dos eatabeíecímentos de erédí
to. Hoje, a Alemanha acena

oom um verbete: controle da
fusão. Vamos ficar de olho
nos seus efeitos.

o viZinho muníeípío de Campo Alegre eltá sendo alvo
da atenção dos pesquisadores, Campo Alegre é conheoido co

mo um dos mais ricos municlpios emrecuros tDinerals. Lá, ago
r.a, a Companhia do Pesquisas de Recursos Minerais, empresa
de econômia mista do GOTerno Federal, está fazendo sonda
gens pela pOII.ivel eKistênc1a de urânio. Um primel�o furo já
foi feito, que já estA com uma profundidade de 176 metro•.

Já enfocamos o aSllunto mas

voltamos a el�: a questlo dos
restaurantes. Houve uma gri
ta geral pela falta de restau
rantes à altura da cidade. Hoje
os temos: Shalom, Restaurante
1tajara e Bill Restaurante. Mas
a frequência ainda, é diminuta.
O jaraguaense ainda não se

abitou a fazer refeiçõe. fora
de casa, para prestigiar as

boas casas de pasto, O desen
volvimento da cidade nlo se

faz apenss pela impl&ntaçlo
de indústrias. O povo., deve
colaborar na sobreVivência
dos restauranteB.

.. O Senador Antonio Carlol Konder Reis (ARENA - SC)
revelou que a Indústria Carboquimica Catarinense val pOllsibi
litar o desenvolvimento; em Imbituva, de um dOll maiores cen

tros produtores de fertilizantes do Pais, e o estabeleclmento
ji de Indústrial. colaterAis relaciónadas com o aproveitamento dos

aubprodutos, como gesso e óxide de ferro. Sol1oitou o parla·
mentar catarlneuse prioridade no projeto e urgancia no cro·

, nograma de Instalaçlo da indúltria.

O Papa Paulo VI'fez exor
taQlo apostólica aoa Bispos,
pela preservaçlo da Igreja
Da Terra Santa, dizendo: "Del
graoadamente a Igreja local
(Terra Simta) oarece de melos
materiais. Sofrt. também com

as sérias e prolongadas con-

sequências da guerra qae,. po
de-ae dIzer, é travada há três
dé!ladas e nlo é possivel pe
dir aos fiéis localll a ajuda
suficlep.te toda vez, já que a
maioria deles tem o suficiente
apenaI para manter-se Vivos".

Voltamos a falar da biblio·
teca comunitária, de que tra
tamoll Dll semana passada,
Idéia do Rev Pe. Elemar
Scheid. Como dissemos, as bI
bliotecas particUlares servem
de reforço para o grande voo

lume de obras de que carece
uma faculdade. Os lIvrOl, con-

�
Nos próximos 5 meses o BralU terá galoUna padroniza

da a ser vendida em todos oa postos e utWzada por todolos
oarros independeQ.te de sua marca, tamanho, modelo e potên
cia. Essa gasolina será a única produzida pelas refinarias, que
teriam de adotar, da mesma forma, uma tlicnica padronizada
para a sua produçlo. O novo tipo está sendo pesquisado e o

coordenador garante que achará a gasolina ideal para o carro

nacional.

Seja ú'i1 em qualquer lugar, mas nqo guar·
de li prelenção de agradllr a Iodos, R�O inlenle
o que o própriO Cri�to não conseguIu,

midável: Uma vez houve
na Guanabara o Congres
so Eucarístico Mundial.
Nunca vi o Rio tão bo
nito; nem um buraco nas

ruas, pavimentação dali
estradas na Floresta da
Tijuca, 'novas pinturas
nos edifícios, praças cui
dadas, ete ; Francamen
te. Devíamos inventar
uma eleição e um Con
gr�8so por aDo ...

"

E mais um despacho:
"Omaír C. Dias -;;- Re
colhimento de importân
cias arrecadadas na fis
calização do 5 o distrito.
Bxtraía-se, a guia. É um

fiscal trabalhador e ho
nesto. Não foi por mim
colocado. Já o encontrei
e, evidentemente, não o

afastei. I Aproveitei o seu'
"Know-how". Assim pen
so, todos deviam fazer;
Fiz polttica para ser

eleito. Uma vez eleito,
vou admíníatrar. Creio

que é isto que des�jam
os que me elegeram. Por
que mudar os jogadores
se o )'scrath" é bom?
Veja-se: O treinador do
"serath" tri-campeão em

70 foi Inícíalmente o

João Saldanha. Saiu1 en

trou o Zagalo. Fez ape
Da8 pequenas alterações.
0- "team" pasaou a se

guir sua nova orientação,
novo ritmo. Aproveitou
o treinamento de cada
um. Ora, se a equípe
que encontrei estava

treinando há dois ou 6
anos, porque dispensá,
Ia e começar tudo da
estaca zero com a outra?
Uso prudência no cora

çäo. O adnrsário de ho
je pode ser o amigo de
amanhã e assím farei:
Té que o espíríto d.

Deus penetre tudo, ... e
Traga à efêmera- ter

ra a Psz eternal"
(A. F. Schmidt)

SCAR Preocupa-se com nessn meio Artístico .e Cultural

MuilOS elementos que
faziam parte das direlorias
öo'I2riores, enconlraram di'
ficuldades, outroa forllm
reáidir err. outras cidades,
e o inleres�e em somen

Ie inlensificar o selor mu

sical, foram os motivos

que levaram li Sociedade
de Cullura e Artislicil de

jaragu6 do 5ul, IJ quase
ficar .no esquecimenlo,
não fôsse uma pleiâde de
homens inleressado!!l Im

seu ressurgimenlo e ao

mesmo lempo sabendo
que uma cidllde imporl'an
te como a, Dossa Dão po·
de ficar o selor arlislisli
co e cullural relegado a

um segundo plano.

Assuntos Tratados

. Iniclalmenle, DII aberlura
dos Irllbalhos o secrelá
rio da 80ciedade leu ao.

presenles quais foram os

assunlos Iralados no eo

conlro anlerior lais corno
a elaboração de uma pro
gramação anual dos di.
veraos Selores de aluiJção
do orgão, de.tacando·ae
as parles,'muaical.lealral,
exposi9ões e folclórica,
i810 nall .escolas

COlIJO a SCAR nãó os·

lenla boa condição finan
ceira, muilo embora lenha
Sido reconheCida ßomo.de
UtIlidade Públjcl:! e iSlo
porque somente agor.
ressurge.

Programação do
dia 19 de Maio

O Paslor Spring, pre
senle ao enconlro, infor
mou que dia 19 de MaiO
vindouro eslá programa
da uma apresenlação do
Coro e Orquestra da ju
venlude de Rio, Cerro,
com um lotaI de 25 ele
menlos, ESla apresenlll
ção leriÍ como local os

Salões da Comunidade
Evangélica, m e r e c end o

uma especial 1I1enção li

promoção por parle dll
Sociedade de Cultura e Ar
I(slica de jaraguá do Sul.
Continullndo em suas ex

planações o conhecido ho
mem relirioso. salienlou
que em AIl0810 haver6

.
um concerlo, cujos dela·

lhes posreríormente serão
acerlados em reuDlões vin
douras. Para o �.o semes

Ire do correnre ano have
rá uma preocupação Ioda
especial da SCAR visilln
do li criação do Coral
Municipal, unindo os co

rllia de ambos os credos,
interessados e músicos

.

em geral. Em OUlubro ou

Noven!}>ro poder6 haver
nova apresenlação de Co
ro e Orqueslra. O Sr. Bu·
dai responsável pelo setor

do lealro da SCAR infor
mou que já endereçou cor
respondência a POrlO Ale
gre, sondaado a possibi
lidade do envio do male
rial oecesllário pllra apre
senlação de uma peça lea·
traI �m' nossill cidade com

aproveitamenlo do mlfle
rial humano aqui exislen
fe.

O próximo passo a ser

seguido, será o envio de
co'nviles aos par'icipanles
de corais das igrejas, im
prensa, falada e escrila,.
direlort's de eSlabelecimen
loS de ensino, clubes de
serv_iço e o povo em ge·
ral, para uma imporlönle
reunião dia 16 de Maio,

"pos�ivelmeJlte no novo

audi'ório dll Associação
Comercial e Induslrial de
jaraguá do Sul, quando
se definirá os passos li

serem seguidos dar, visan
do efelivamenle a criação
de um Corlll Municipal,
visando aoa feslejos do
cenlenário da lerra do
Coronel Emilio Carlos
jourdan. Mas aDIes da
reunião imporlllnle do dia
ID,

.

haver6 um enconlro
dia 8 de Maio, QUdndo Be

espera o comparecimenro
não 5Ó dos elementos. da
direlorili dll 8CAR. como

de oulros inlereasado. no

seu ressurgimenio ainda
mllia forle. Na próximll

reunião poderão ser defl
aidos delalhes a cerca de
uma apresentação da Or
queslra Sinfônica de jOin
viIIe, no Cine jarllguá.
Após deltílharmos os

selores musical fé lealral,
DO selor de exposições
destaca-se para o dia 7
de Selembro ml!is uma

exposição de falOS com

Irabalhos de fOlógrafos
amadores e profissionais
de nOSSd cidade. Dia 16
de Novtmbro uma exposi
ção de pin'uras, não es·

lando igualmenle afaslada
a possibilidade da rClIli
zação de umll semanll de
arie em OUlubro, com

deslaque especial para •

Arte InfaDliI, como home
nagem . a Scman a da
Criança.

A reportagem d e "O

CORREIO DO POVO",
esteve presente ao encon

Iro na pessoa de aeu Repór
ler Geraldo loite, que Ipm (

bém faz parle da dir�to
rill da SCAR, cumprimeD'
Ie a- eslas pessoas que
desinleressadllmenle Ilinto

\ conlribuem. para que o

nosso meio cuhurlll e ar

I(srico não fique relegado
a um segundo piaDO.

Ne noite da ultime ae

gunda feira, lendo como

local dependencias da
acolhedorll Biblioleca Pú
blica Municiptll "Rui Bar
bos•• ', realizou se mais
umll' coslumeira reunião
da SOCiedade de Cullura
e Arl(sJica de laraguft do
Sul (.5CAR) com li pre
sença de pessoas de des
laque do município, que
presrigiilndo dOS enconlros

programados, visam for
talecer a SOCiedade e um

ressurgimenlo a nda mais
forle, AlualmenIe a socie"
dade é presidida pelo Sr.
Frllncisco Fischer, tendo
seu filho. Dr. Guido n.

aecrelaria, e a parliclpa
ção de oulras pessolll
inferessadas no ressurgi
menlo da SCAR, no exa

lO momenlo em que 10-

doa 05 esforços são vaili
dOIt visando com islo uma
programação .a altura do
pOlencilll arlistico-cultu-

A ponte Presidente Médici que liga o. Rio a Niterói, nllo ral de jaraguá do Sul.
acabou com otransportell porbarc8s. Três hoverferries - em- Anles de enlrarmos em
barcações sobre colchões de ar - vao ser empregadas na

d Ih d
travessia Rio.Niteról. Foram ep.comendad8s à Hovermarlne ela es a respeiro os

Transport Ltda.,. de Soutahmpton, sul da Inglaterra e custarllo imporlllnles Dssunlos Irll

mais de 501) mU libras est�rlinas. Serlo empregadas para subs- lados na reunião da uhi
tltuir algumas barcas. O HM2. difere dos demais por usa. mo- mll segunda feira, quere,
tores diesel e hélice na 6gua. mos lecer algumils toosi

, tierações, _ li respeilo da
tudo, nllo saem das casas de !' �oc;eddde. Elé! existe des-
seus proprietários. O uso é . hfeito no local, peloll estudan- de o dIll 8 de Jun o de

tes, sem sair como empré.U- 1966, portllnlO em' daI.
mo. A participaolLo dos Inte- bem próxima de mais
ressados será considerado ser- um aDiveflsÁrio de fund lI-
viço relevante em próI da _. I
eduoaçAo luperior em nosso çao. MUllo se fll a em

municipio. Beneméritos. ressurgimenlo da SCAR,
ma!J muiros ,desconhecem
o porque de seu quase
10fal desaparecimenlo.

Campaoba de EducIGão
CMca

O haslamenlo da
Bandeira e o canlo
do Hino Nacional são
obrigalórioa, uma vez
por semana, em rodos
os eSlabelecimeolos
de qndlquer

grãu:Jeensino, públicos ou

parliculare.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bemarüe Grubba S.A."CORHfIO 00 POVO"
fundação: flrtur Mulle� - 1919

CGCMF SÜS6.591/001
- 197� -

Dirétot'
l!ullênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual Cr$ 25,00
Semestre •. Cri 18,00
Avullo • • • • Cr$ 0,50
Número atrasado Cri 0,80

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19 .

Rua J, n.- 130 - Fone: 2013
Jar.guã do Sul - S. Catariaa

Aniversários
Fazem anos hoje
- A Srta. Marília fi

lha do Sr. Henrique Ha
femmanD.

,

Fazem anos amanhã
- A Sra. Bcy Masea·

renhas de Almeida, em

Lapa PR;
- o menino Raul Mar

COI. MarBchall;
.

-. sra. Edla Lang.
Weist, em Schroeder.

Dia 22

- O jovem Claus A ril
do, filho do sr. Aristides
• Erica Gonçalns;

O JOTsm Almir
Malheiro, nesta cidade.

Dia 23
- O jovem Edilson

Schmöckel, em Curitiba
PR.

Dia 24
- A SrB. Otilia, espo

la do sr. Arnoldo Leo·
nardo Schmitd.

Dia 26
- O sr. Rui Hercula

no de Freitas Pereira, em
Florianópolis;
- o H. Erwin Erd"

mann.
- a garota Marlete,

filha de Walter 8 Edla
Weiss;

o jovem Rolf Rei·
mero

"Correio do Povo"

um Jornal ..
a Serviço do Povo

\

Ele. brasileiro, sclreiro, Ele, brasileiro. solretro,
morortsre, nascido em Ia- comerC:iario,. nascido em

rllgut'Í do Sul, domiciliado Curtnbe-Perané, domtctlíe- Edital n. 8440 de 15/4/74e restdente em Três Rios do e residente em Curltl-
do Norte, neste dlstrito, . be- Perené, filho de Vícen Aldo Spezia e

filho de Afonso Nass e te Demínco de Pino e Me- Terezinha Demarchi
de Iudtre Vetletn Nass. rill de Lourdes de Fino. Ele, brasileiro. solteiro.

I EIlI,' brasileira, solrelre, Ela, brasileira, solteira, tratorista, nascido em
coerurelra, uesctde em Co- auxiliar de escritório, Luiz Alves. neste Bstado,
rupá, nesre Estado, doml- nascida' em JlI.raguá do domiciliado· e residente
ciliada e restdeute em Ne- Sul, domiciJiada e r"si. em Vila NOTa, n/ distrito,
reu Ramos, neete dlatrtto, dente Da Rua Rio Bran- filho dtl Ambroslo' Spezia
filha de Arlindo Morelli & co, nesta ci<1�d�, filha de •. de Aquilina Spezia.
de Olga Zanella Morettt, Osvaldo AtanaSIo da 0.061- Ela, brasileira, solteira,
Edital n '8.4�3 de 10/4/74

ta e Regina Judacheski do lar, nascida em Jara-
da Costa. guá do Sul, domiciliada

Gustavo Radtke e e residente à Rua An
lotende Halla' Edital n. 8.437 de 1ó/4/74 gelo Sehíochet, nesta eí-

Ele, brastletro, solteiro, Nilo Zapella e dade, filho de J o ã o

epererlo, ' nascido em Oua- Relinde. Henklein Demarchí e Bma Stin-
remlrlm, aeste Estado, do- Ele, braslleíro, solteiro, ghen Demarchi.
miciliado e residente em servente, nascido em Ja
Três Rios do Sul, neare raguá do Sul, domicilia-

Edital n. 8441 de 15/4/74
disrriro, filho de Augusro do 8 residente na Rua Lauro Filinto Koehler e

Radke e de Fridll Pfleger, Joinville, nesta 'cidade.. Romlita Helfrich
Radke.

.. . fil1�o de Pedro Zapella, ." l!:le, brasileiro solteiro,
Ela, braSIleira, 10Jrelrll,. Maria dos Santo. Zapella. lavrador, Dascido em Ja

do 11Ir, nascida em Taió, Ela, brasileira, moIteira, raguá do Sul. domicilia·
Dure Estado, domiciliado domestica, nascida tim· do" residente à Rua
iii. residenle em Três Rios Guaramirim. neste ES.ta- JoinviJIe, nesta cidade,
do Sult nesre distriro, filha do, domiciliada e resi- filho de Frederico Ko�h
de Erneslo Halla e de dente na Rua Felipe ler e d'e Clara Oldenburg,
Giesela Brkmano. SChmidt, nesta cidade, Koehler.

,

filha de Carlos Henklein
.

Ela, brasileira, solteira,
e Olga Correa Henklein. de lar. nascida em Blu

menau, neste Estado, do
I Edital n. 8.438 de 15/4/74 miciliada e residente à

RuH. Joinville, nesta ci
dade, filha de Alfonso
HeUrich e de Alma Hel
frich.

Edital o. 8.442 de 15/4/74
Silvio BeIleganti e

Bernardele Milker

Ele, brasileiro, solteiro,
armador, !}3tural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente à Rua
Joinville, nesta cidade,
filho de Antonio .Belle
'ganti e Wally priebe
BeIleganti,

'

Ela, brasileira, solteira,
do lar, nascida em Jara.
guá de Sul, domiciliada

•. residente � Rua J?in- Vielleicht ist's gut wenn ei Dicht he1;lte war,
vllle, nesta CIdade, �Ilha Es kann ja sein, heut kaem's dir ungelegen,
de Roberto Jos.é MIlker

�
Erscheint das Glueck dann endlich uebers Jahr,

e Ros8 Reck MIlker. Gereicht es dir vielleicht noch mehr zum Segen.

Edital n. 8.439 de 15/4/74
Felix Nieocelli e

Iracema Neitzel

Copia recebída do car-·
Edital n. 8.44S de 15/4/74

Antonio Sabei e

Irizete Ilibeiro

CivilRegistro filho de Antonio Ltaco
wítz e de Maria Liacowitz.
EllI, brasileira, solretre,

do lar, nesctde em Tim
bö, neste Estado, domi
ciliada e resldente em Bar
ra do Rio Cerro, neste

dlatrlro, ülhe de Leandro
Ferrari e de Maria Perre
ri.

Aur�a MilllelJ Grubba, ODelai
do Registro Civil do I. Dis
trito da (Iomarca de Jaragui
do Sul, F;stado de Santa

Catarina, Braan.
Fali Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos eXigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se

Ediral n. 8432 de '10/4/74 Edilal n 8436 de 1ó/4/74
Marino Donato Ness e

lventlde Moreuí
Vicente de Fin'o e

Zéue Regi.na da Cosia

Edital n. 8434 der 10/4.74
Ivo Burzke e

Vilma Terezinha Sreio

Ele,. brllsileiro, solteiro,
mororiSlll, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residenre oa RUli Frlln
cisco Todr, oearll cidade,"
filho de Harri Burzke e

Inge Glasenapp Butzke.
_

Ela, brasileira, solreira,
ihdustriarill. nascida em

larllguii do �ul, domicilill
da e residenre Oll Rua
Jotio lllnuiirio Airoso, nes
Ia cidade. filha d. f}Benja
min ..Srein e Teresil Mar·
tim Srein.

Arnildo Haosen •
Adelia Lemke

Ele. brasileiro, solteiro,
balconista, nascido em

Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente na

Rua Rodeio, nesta cida
de, filho de Jorge Han
sen e de Maria Jaeger
Hansen.
Ela, brasileira, solteira,

industriaria, nascida em
\

Jaraguá\ do Sul,. domi
ciliada; e residente na

Rua Rodeio, nesta cida·
de, filha de Alfredo LeiD
ke e àe Tuanelda Muel·
ler Lemke.

Ediral o. 8435 de �0/4/74
Antenor L1scowilz e

Wönda Ferrari

Ele, brllsileiro, solreiro,
operario .Dascido em Rio
dos Cedros, oeate Esrado,
domicililldo e residenle em

Gliribaldi, oesre dislriro,

em geral, especialmente
Gaita e Acordeões

. CQmplero sorrimento com 8 a t 20 baixos
Bandoneon

.

Pianos: «Fritz Dobbertu
Orllnde Variedade de modelos

Harmônios ICBohn»
..ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumenros para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Mo.demos:
Violinos _. VIolões - Bandolins II: Banjos

-

. Flauras - Clariner1l8 - Pisrons - Saxofones
Tr·ombones - Baixos e Barerias complerlls
Pandeiros - Chocalhos - Mliracas e Afuchis

Mérodol -

_

Cordas e Palhelas

Insrrument08 p/ E'anfar.,as: Bombos - Tambores - Prllios e Coro�tas

Para Músicos Profissionais forneço tàmbém Instrumentos t:stran
geiros: Violinos, Flauras e Clarineras. ripo «Boehm», PIstons, Trombones

Saxofones, bem como �ocllis e Boquilhas eslrllngeiras.
Para maiores informações, consultem a

/ , '-

EXPEOIÇ10 "LYD ln MUSICAL OE PAULO K08S
RUli Jorge Lacerdll. 242 -

São·Bento do Sul
Caixa Postal, 39

Santa Catarin�

torio de Guaram.irim, nes
te Estado.
Ble.brseíleíro, solteiro,

lavrador, neseido em

Ma8ssr·anduba, neste Es.
tado, domiciliado e resí
dente em Guaramirim,
neste Estado. filho de
Rodolfo Nicocelli e Rosa
Nicocelli.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, nascida em Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente nesta cidade,
filha de Leopoldo Neitzel
e Frida Dorn Neitzel.

Ele, brasileiro. soltei·
ro, estofßdor, nascido em

Guaramirim, neste Esta
do, domieiliado e resi·
dente em Vila Lenzi,
ntlste distrito, filho de
Jacó SabeI e de Adeli
na SabeI.
,Bla. brasileira, lIoltei
ra, do lar, nascida em

Guaramirim. nellte Esta
do, domiciliada e resi
dente em Vila Lenzi,
neste distrito, filha de
Getulio Ribeiro e Hilda
Ribe1ro.

Edital n. 8.444 de 16/4/74
,

Tecio Pereira e

Nilza Benizio da Silva

Ele, brasileiro, soltei
ro, óperário, nascido em

Trindade, neste Estad{l,
domiciliado fi residente
em Morro da Boa Vista.
neste distrito. filho (Je
Candido José Pereira e,

. Gercina Soares Pereira.
Ela brasileira, solteira,

do lar, nasoida em Ja
réguá do Sul;

.

dómicilia·
da • residente em Três
Riol do, Sul, neste distri-

Indústria e Comércio
CGCMF 84 429 .679/001

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pela preaente edital de eourooseâo, Ião eonví
dados os aenhores acionistas à reunir-se em Allem
bléia Geral Ordinâria qua será realizada em nOS8a
sede soelal à rua Presidente EpitAcio Pessoa, 1.207,
às 15 horas do dia 25 dt! Ilbril ds 1974, para delibe-
rarem sobre It meguin'te, ORDEM DO DIA:

.

1. - Exame, disoussão e aprovaQão do Balanço
Geral, conta de Iueros e perdas. encerradoe em 31.
de dezembro ds 1978 e relarõrio da diretoria e Ps-
recer do conselho Fiscal.' .'

2.0 - Eleioão dos membros do Oonsellho FIS
cal para o exercício de 1974..

3· - Outros assuntos de interesse da socieda
de.

A VISO
I

Aeham· 618 à diapcsição dos sre. aetonlstas no

escritório, desta Sociedade, os documentos a que 618

refere o art. 99 do Decreto-lei n." 2627 ,de 26- de se-

tembro de 1940.
.

J_araguA do Sul, /20 de março de 1974.
Waldemar Grobba - Diretor Presidente

CPF 005720049
Bernardo Grubba Jr. -, Diretor Comercial

CJ»F 005720809
L

\

Escritório,
A COMERCIA�L

ADVOCACIA - co.,aBILlOAOE - SEGUROS
sob a .direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöcbl
CPF 004354229

Rua I (MaI: DeOdOro) 122/130
Fone 2023 - ex. Postal, 19

JaraguA do Sul Santa Catarina

I

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias

Leg1slaçlo trab�sta e INPS - Seguros' em -geral
Serviços aéreos Varig

Desde 1944 à serviço do progresso de Jaraguã do 8ul II

G.EDUL,D
Oft ist es, dass man stch auf etwas freut.
Man zittert ,zwischen Bangen und ErhofJeo,
Dann denkt'man: hf1!ute wird's ges'chehen. heut,
Und ist enttaeuscht, wenn es nicht eingetroffen.
Uod man ergrimmt im ersten Augenblick
Und haelt am End' den lieben Gott fuer schuldig;
MeiD Freund, halt dich mit-dei[l'em Zorn zurueck
'Jnd wart' ein Weilchen, sei nicht ungeduldig.

-

•

Wer langBam faehrt, kommt auch zu seinem Ziol,
Der Weise misst die Seit nicht nach Sekunden.
Ba blueb'n am Weges rand dir Blumen viel,
Fahr Dicht vorb�i, eh du den Strauss gebunden.

('
- I

RudoU Hirschfeld, São Paulo '

I to, filha· de Francisco
Benizio da Silva e Elvira
da Silve.

Edital n. 8.(45 de 16/4/74
Salesio Floriano e

Tereza Marli Fontanelli

Ele, brasil'eiro. soltei
ro, motoriilta, nascido em,
Rio' do Oeste, neste Es
tado, domiciliado e re

sidente 'à Rua JQão Dou
brawa, nesta cidade, �i
lho de Luiz Flori8Bo e

Conceição Floriag(J
Ela, brasileira, soltei

ra industrt8ria, nascida
em Massaranduba, oes

te Estado, domiciliada e

re.sidente à Rua João
Doubrawa, nesta cidade,
filha de Hypolito Fonta· ,

nelli e Etelvina Apolonia
da Silva F'ontanelli.

,

Ele. brasileiro, soltei
ro, motorista. nascido em

Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado ,e resi
dente em Ilha da Figuei·
ra, neste distrito, fUho
de Antonio·Silnira e

Clara Bicochelli.
..

Ela, brasileira; soltei�
ra, industriaria, nascida
em Luiz Alves neste EI
tado, domiciliada e resi·
dente em Ilha da Figuei
r8, neste distrito, filha
de Angelo Taocon ti Li
lioca Taneon.

.

E para que chegúe ao co
nhecimento de todos mandei
passar o 'presente edital que
serã. pubHcado pela imprensa
e em cartório o!l.de será
afJxàdo durante 16 dia.. Se
algllém souber de algumlm
pedimento IlCUle·o para os
fins legais. .

AURU MüLLER GRUBSA
ODclal

Edital n. 8446 de 17/4/74
JOB' Vicente SilTeira e

VaDdira Tancoo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E.tado de Santa Catarina

Prefeitura muniaipaI. de !Jaraguá� do Sul
�dital de Concorrência N. 01/74
A Prefeitura Municip&l de Jar8guá do Sul, hz

saber a quem ínteressar poses, que 8e acha aber
ta concorrência pública pare, concessão e explo
ração dos seguintes serviços no Cento de Informa-
ções Turísticas: I

Sala n." 1, Flora; Sala n.O 2, venda de souve
nírs e Sala n.O 5 barbearia.

A locação de que trata o presente edital -de
concorrência terá a duração de 5 (cinco) enos, a

contar da data da assinatura do contrato.
O valor do aluguel de earía uma das salae

não poderá ser inferior a Cr$ 500,00 [quínhentos
cruzeíros) mensais, e será reajustado na proporção
do aumento do salário mínimo regional a partir do
auo de 1975.

'

I - Da documentação
Os tnteressados deverão apresentar a seguín

te documentação:
a) Quitação de impostos, federais, estaduais e mu

nioipais;
.

b) Quitação elenoral e
c) QuitllÇão Militar.

II - Da proposta
.

A8 propostas deverão aer apre8entada8 em

duas via8 não contendo vícios de qualquer nature
za, que possam suscitar dúvidas, tais como: razu-

ras, entrelinhas, etc. ,

As propostas' deverão ser aSlinadas peloa in
teressados, devendo, obrigatoriamente. conter o

preço da oferta dl:l sala
_
desejada,

III - Da apresentação da proposta
e da docuÓlentação

As proposta8 acompanhada!,! da documentação,
deverão ser apresentadas em enyelopes fechados,
contendo' os seguintes dize:,es: Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul - Ooncorrência Pública -

iditsl n.O 01;74. ,

O prazo para entrega das propostas a que
alude o presente Edital terminará às 11,30 hora8 do
dia 3 da maio de 1974. -

As proposta. serão recebida8 pela Secretaria
da Prefeitura Municipal.

VI - Das condições gerais
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul re-

8erva-se o direito. de escolher as propostas que
lhe convier, podendo rejeitar todas e 8nular total
mente a ooncorrência de que trata o presente Edi
tal bem oomo, dar preferência a quem melb.or fizer
a i�stalação, sem que caiba aos participantes direito
de interpelação jUciici,,,1 ou extrajudicial ou mesmo

indenização de qualquer natureza.
V -, Da abertura e do julgamento dos

documentos e das propostas
As pröpostas serão abertas à9 14,00 horas do

dia 3 de maio de, 197., no gabinete do Prefeito
Municipal, facultado a presença dos int�re88ados..

. O Prtlfeito Municipal no uso das sua& 8t�J-
buiçõe8, baixará portaria designando uma comIS

!lão para prooeder 11 abertura e julgsmento dOI do
oumentos e das propostas.

Jaraguá do Sul, 02 de abril de.1974. . .

Eugenio Strebe, PrefeIto MUDlcIpal
.

Requerimentos Despachados Pelo Senhor
Prefeito Munioipal de Jaraguá do Sul

A vista da Informação como Requer
Waldomiro TWlJrdowski, requer vistoria e habile

se, Genésio Tecilla, requer licença pd ra construir uma

caSlJ residencilll. Niethooldo Kretselnner, requer licen

ça para construir uma casa residencial. José LÚcio da
, Borba Filho, requer licença para construir uma ca.a

residencial, Levinos Ehmke, requer vistoria e habite
se. Alfonso Cristofolini, requer vistoria e habite-se.

Willy Hering. requer vistoria e hab te s�. Gercino Pel

xer requer licença para construir um rancho nos fun
do; de sua resldênciel. Antônio Taixeira Santos Jnr.,
requer licença para construir uma casa residencial.
LUIz Celso MUOlZ, requer licença para construir uma

casa residencial. Hugo H R Steinert, requer licença
para cons·truir uma casa residencial. Olimpio. Dere.'t',
requer licençd pelra construir umel casa reslde.ncllJl.
Gumz Irmãos S/A, requer licençel para construir um

pucheldo. Adernar Borchardt, requer vistoria a habIte
se. Adelia Gomes, requer vistoria � habile-se. Welld�-

,
mar Cordeiro de Souza ... requer ]lcença para construir

um::! C(JSil residencial. João Mateus de Borba, requer
vistoria e habite se. Annibal SpéZill, requer licençll pa

.

ra demolir· e reconstruir um puchado nos fundos da
aua re::tldência José de Souza, requer vistoria � habi
te-se. Roberto Dalri, requer vil'torid e hé!bite-se Pedro

Bertolotll, requer licença para constrUIP um puchado
nos fundos de sua propriedade Osmar KlInzl�r, requer
vlSloria e habite-se. Heinz Ciielow, requer viSToria e

h,�bile se. -João M. Correa, requer licença parlI. con�truir
uma casa rt'sidencilll Curt Bruch, requer vistorul It

hdbile-se. Wolfgllng Paupltz, requer licença para rt"f?r-
,

mar um pucheldo nos fundos de· SUll CllSli re�ld_enct�.J.
Adollir Lueders, requer licençö pelrc1 a construçlJo de

um casa residencial de elveneria. Pedro Donlnl, re

quer licença pelrll c:onslruir um. cese residencial An
tônio Witikoaki, requer vrstorte e hebtte se. Lindolfo'
L. Braun, requer hcençe pera fazer uma reforma em

sua casa residencial. Pedro ôtlnghen requer vistoria e

hebue se. lzldto Rosa Borba. requer Iícença pera eons
trutr um rancho de madeira. Ruth Roesel, requer hcen
'ça pera construir um muro, Erneldo ßerrel. requer
licença parI construir urna cese residencial. Vtcror
Vtergurz, requer VISToria e habue-se. Victor Viergutz,
requer licença pare fazer uma reforma de sua' casa

residencial Arlindo Keller, requer vísrorle e hebue
se, Waller Bruch. requer vistoria e heblte-ee. Campo.
Iino Reitz, requer vtsrorte e habite se, Pedro Oorzes,
requer vtsroríe e hebue-se. Aniônlo Freíberger, requer
vistoria e habite se. Wendolin Siewerl, requer vistoria
e hebue-se Cta. de Melhoramentos de jaraguá do Sul,
requer vistoria e hebtte-se. Ivo lunckes, requer licen
ça pare construir uma cese residencial. Aldrich Klemiz,
requer vterorta e heblre-se. Geraldo Pesseut, requer
licença páre construir uma casa residencial. Mário
Wasch, requer vistoria e habile se. Wc2ldemiro Baumann,
requer vistoria e he bi re-se. "

Certifique· se

Renato e Carmem B Trapp, requerem uma certidão
negatíva. Martinho Tecílle requer uma cerlidão de
construção. Teske & Trlbeas LIda, requer por certidão
si II requerente eche-se cadestrede nesra Prefeitura.
Lídío ßloedorn, requer por certidão ·si o requerente
ache se cedestredo nesre Drefeitura. Waldir Rislow,
requer por certidão se o mesmo é ou não devedor a

I"azenda Municipal. Hílérto Scheuer, requer uma-certi
dão de construção. Marli F. Beumer, requer porcertl- .

dão a belxe de euas anvldedes. Met, Erwmo Menegot
li LIda, requer por cerlidão si a requerente é ou não
devedora a Fazenda Municipal. Martinho 1 ecilla-, re

quer uma certidão negativa, Odila Stähling, requer
uma certidão negaliva. Supermerclldo Jar�gu6 Ltda,
requer uma certidão neglltivll. Adernar F J)uwe, re

quer uma certidão negativa. Wilson LUiz Diegoli. re-
4

quer por certidão lJ baixa de suas atividades. AlbrechI
Oeschler, requer por cerlidão II baixlI de SUliS ativi
dades. Ieda Mllra 5chroeder Galastri, requer umll

certidão negativa, Geraldo Merkie, requer IImli cerli
dão negcJliva de Tributos, relativo ao imóvel silo a

Rua Emilio Stein 165 de propriedade de José Gon
çalves de Oliveira. Daroldi Bona, requer uma certidão
negativa. Lina Sieberl, 'requer uma cerlidão da beliXll
de suas atividades, Alexandre Panslein, requer uma

certidão de construção Angelo Tancon, requer uma

cerlidão de construção. Afonso Drews, requer uma
cerlidão de construção Aroldo PlIsold, requer por cer
tidão se sua mãe Idll V, Pasold foi sepultada [JO Ce
mitério 'Municipdl. Alcel!tre e Call1rina Berri, requerem
uma certIdão negativa< ViClor e Ollßda Minelti. reque
rem uma cerlidäo nerativa. Adolar Jark, requer uma

certidão negativa. Olibio Müller, requer por cetidöo ai
o requ�rente é ou não devedor ii Fazenda Municipal.
'Mabflio Buzzi, requer por. c�rlidão si o requerente é
ou não devedor em rela9ão a impesios. Mário Bridc
rolli, requer uma certidão nEgelliva. Edgar Barg, re

quer por cerlidão 8i o requerente pagou seus impos
los dos anos de 1937 1956. Edmundo Doubrawa, re

quer por certidão os imposlcos .recolh dos de seu esta

belecimento Comercial de 1934 ou 1939. José Plebllni,
requer uma certidão de conslruçöo. Thomaz VOgt�
mannsberger requer por 'Certidão si a Srll. Phillipine
T. V foi sepultada no Cemifédo Municipal. Wilmar
Roque e Marli Stingen, requerem uma certidão neglJ
tiva. José Karner, requer por certidão de que está re-·

gistrado nesla PrefeiturlJ Adernar Machado Fajllrdo,
requer por ceflidão desde que data acha se parlllizado
a firrnd Indt'. de mõdeir'as Cruzeiro Ltda

Conceda",se
Teske & Tribess LIda, requer licença parll esla

belecer-se com o ramo de Oficina de Conserlos de
Automóveis, Carlos Rahn, requer olvarií de licença
para efetuar uma construção nll cidade de JlJraguá.
José Karner requer licet:'ça para estabelecer·se co� o

ramo de (jarpintaria. Victor Krueger, requer a!vara de

licença pard efetUlir uma, construção na Cidade de Ja
raguá. Qtiirino Vergilio Bona. requer licença pI estel

belecer�se com o ramo de Represenlllções comerciais.

Plinificadora Q'Delicia Ltda. rendo encerrado suas lItL
vidades de panlflClidorlJ splicila Alvará de licença para
o rllmo de LOCáÇão de bens móveis e imóveis. Dra,
Yeda Mara Schroeder Ualastri, Estabelecida com con·

.

8ultório de Clínica Geral. requer Alvará de Licença.
Daroldi Bond, requer Alvará de Licençll como bar
beiro autônomo. Mário Bridarolli, requer' Alvar6 de
Licença para estab<lecer se como Cörpintelro AUlô
nomo. Dagmar Elizabeth Zõnon, requer Alvará de Li-.
cença para e'slab21ecer se com o ramo de estrilório
de Contabilidade. Mirtes Confecções Lida, Tendo ini

ciado suas atividades requer Alvar6 de Licençll. AI.
.

fonso Simon, requer licença para estabi'lflcer-se com

o ramo d� ,empreiteira de mão de obra em constr.uçõêS
e reformas de casa de mlldeira e alvenllria.

Averba-se A Baixa

Well�emiro Gorges, requer bl:lixa de suas iÍtivida
des corno motorista elutônomo Albrecht Oeachler, len- .

do encerrlldo sua. atividades deI sua firmai requer a

respectiva baixa. Marli F. Baumer, tendo encerrado,
suas atividades como contadora autônoma requer I

respectiva baixa. Manfredo Ehlert, requer por certidão
II baixo de suas envtdedes como vendedor ambulante,
Moectr Antônio Schmill, tendo ence-rado suas auvt
dades requer baixa. Wi:son Luiz Diegoli, Tendo en

cerrado suas atividades no ramo de Comércio ambu
lante de .\rligos de Vestuário requer beixe. Frigomar
Ind. e Com Lrde, tendo encerrado suas atividades
requer- baixa Albreehr Oeschler, tendo encerrado sues
envtdedes de sua hrme requer cancelamento dos . im
postos. Mexlmllíeno Sohn, rendo encerrado- SUllS ati
vldades requer baixa. Renato Koch, tendo encerrado
suas atividades como motorista eurônorno de táxi re

quer a respectlve beixe. Afonso Simon, requer baixa
de SUelS atividades como Carpinteiro Autônomo.

Autentique-se
Helmurh H_ E. Goerzke, requer eureetteeção do

livro de Registro de Serviços N,o 01. - 0110 EIert, re

quer autenticação do livro de registro.
Como Requer

Casimiro Rincavaski, lendo alterado o ramo de
carpinteiro autônomo pl carpintaria firma empregadora,
requer AlvAréÍ de Líeença;

Conceda-se o Ponto de Táxi SoJicitado
Wlilmo Fischer, requer Alvar6 de Licença pare

eatebelecer-se como motorista eurõnomo pera trens

porre coletivo �.e pass�geiros-táxi no ponto N.o 3

Ao Diretos: do D. F. Fornecer Declaração
Baseado nos Documentos Apresentados

Luci Engelmaen, requer por certidão si " requerente
eslá exercendo alividade. rurais neste Munic:lpio.

Jaraguii do �ul, 9 de abril de 1974.

Jos'é Ernrnendoerfer S.A. Ind. e Com.
'CGC - 84.430412/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
São CODvidadop os senhores aCiOD!sta8 8 com

parecerem à Assembléia Geral Ordinária, .a let'
realizada DO dia 25 de abril de !974, às 15 horss
na Sede Social estabelecida' na Av Mal. Deodoro
da Fonseca, 23 em Jaraguá do Sul (SC), a fim de
delib�rarem sobre o 8eguinte:,

1 ° - Bxame, di8cussio e deliberação lobre o

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros
e Perdas, Relató�io da .Diretoria, Parecer do Con
selho Fiscal e demais documentos rt'ferentes ao

exel'cfcio social encerrado em 31 de dezembro de
197�.

..

2.0 - Eleição do Conselho Fiscal e. Suplentes
e fixação dos seUIJ respectivos honorário8.

3 o
- Eleição da Diretoria e fixaç�o dos seU8

honorários.
.

4,0 - Outros assuntos de intere88" da Socie
dade.

AVIS O

A Diretoria del!lta Sociedade avillb a08 senho
res acionislas que éstão a SUIS disposição Da Sede
Social, os documentos que 8e trata o artigo 99, do
Decreto-Lei 0.° 2627, de 26 de, letembro de 1940 .

Jaraguá do Sul. (SC) 03 de abril de 1974.
LucHa Emmeodörf"r Diretora Comercial

CPF 0.0 009ß60259

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Sio convidado!! os. senhores scionists8 8 com

parecerem à' Assembléia Geral Ordinária. a ser

raalizada no dia 25 de abril de 1974, à& 16 hora8 ')
na Sede Social Oll Av, Mal DE'odoro da Fonseca,
23 em Jaraguá do Sul (SC), a fim de deliberarem
sobre o 8f'guiote: .

ORDEM DO DIA'
.

1 õ - Aumento de Capital Social de Cr'"
11,400,00 para CrI 174500.00 (cento e setenta e qlliro
mil e quinhentos cruzeiros), 'lendo que este aumen

to é feito com a inclusäo das seguintes cootas:
'

a) Correções Monetárias Cr$ 12.694, t8
b) Saldo à disposição da AS8emléia Cr$ 70876,57
C) Pe�o lucro da Venda d� um imóvel Crt 79529,25

Total do aume,oto Cr$' 163100,00
2.0 - Traosformar da Sociedade AoôOlmtt. em

Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada.
.

a.c - Assunto8 diversos de interesse da So'
ciedaae.

Jaraguá do Sul, 03 ne abril <1e 1974
LucHs Emmendö,fer Diretora Coml'rcial

l,PF nO 00990259

"Desportista Jaraguaense"
compareça aos. estádios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Se você· está "na fossa"
Napoleão L. Teixeira

(Médico psiquiatra, em Curitiba Prole.sor Catedrático da
Universidade "eaerai do Paraná)

A liDlua de um povo evolui lempre. De modo
algum est'tioa mas sim dinâeriea, plãstíee, dúctil, Va
riável. O idioma que ae fala aqui, em muita coisa
diferi! do que em Portugal se usa. Mesmo dentro do
-Bruil, cer\as palatra. ganham diverso sentido, se

empregldas no norte ou no sul. Nio .amos exem

plificar ; tomaria tampo e esp1lclo. De maís a ml:li ..

para que lembrar exemplo. qua todos conhecem?
Adiant, poil.·

�

Vez por outra surgem novol termol. AlguDla, ns
da "bsm' no eemeço, acabam sendo aceitos por todos,
íneorporndoe ao prosear cotidiano, entram noa díeio
närtos. Muito. pUlam. do olvidados, sepultadoe Bob
O pó do esquecimento. NãÓ POUCOI ficam. Razão no

velho ditado: "O poso fáz a líogu!!"; faz mesmo.

De98lDoa reccuhseer nas maSlIII1 felicidade rara na

eacolha d. algllmaa maneirall de dizer,

Não Ctlata, de que vamol falar, citada DO titulo
deate urtigo: eltar "na fOI8ll". BOlIs no,a de referir·
S8 a um .atado de desânimo, tédio, desalento depressão
em luma. Na fOIlIS•... - botrite nio é, elegante e

8111eado também não é. Bem poderia ter aIda dada
ootra designaoio a essa coodiOlo gris, cinZenta ne

,eenta. triate de angúati., ouja sombra gélida delae,
hoje maia que nunca, sebre a ,idl de tanta gente
qoe anda por aí.

- Oonhloido oronilta lIooi/RI, que pontifioa DO Rio.
• p.rife.riu, oopiou de algum lugar BII "riu manei·
ral de que a8 valem .nomeS Clonheoidol para tentlr

fugir 1.... f08sa, qoando O'ela oaido':!; Nixon, por
exemplo, buaoa aublilllatória ns - músioa; &laenta-I.
ao pianq, tooa horal a fio para a .SpOI•. J' Edward
Kennedy atira-se à 'g08, e nada, n.di, nada sté
"queimar" a 1of I ênoia lua. E h. OI que, a eX9mpio
doa "u19adorelÍ da humanidade" da orla lUorinea
do territórlo livre de Oopaoabana e Ipanema, ten
tam o eloapiamo através da bebida, da maClonha, das
boletu e quando pOdem LSD. E hA(os muitos .0-

06. OI oonheoem bem, qoe bUloam ,'lvola liberató
ria no eoOahf; vinm numa roda ,iu de feltu, có
queteil, jantar.. , baileI. G.nte forte. fortfllima; poa
auindo equilo a qUI a.igo ..eo, pUor'loamente,
chaIDa "filiado de diplomata"!_ "sofre cada banquete
que 'ou lhes contar•.. II: nio morre. Nio .ó o qoe
come; o que bebe também, e é o piór. Bom, deixa
pra IA. Sintem-ae feliles assim - qoe aBeim se "sài
cidem" poia-

E como aeda bom, em lugar de tudo isao, po·
d.r .olver, 'ez por outra, b coisaa fundamenrail.
Ao simplea da ,ida. Ao bom du eoilal limpl.a d8
n0818 infânoia, d.a pOlia júventode, da nos... �atu
ridad.. Seris, 8 meu '.r.· o melhor remédio para
OI qUI I. aentem na•. , f0888. A'l'aro Moreyra enli·
na gOe
As OOil1ll bou do mundo,
Tu podeI ter sem comprar:
O 101, ,a lo·a, II •• trelas,
Às Du'enl, a lombra, o mar •.•

OI jardinl oheioa de fiareI,
OI phlarol lindoS no ar, .•

Os penlameDtol, OI 50nhol,
To não .recisa8 pagar ...
E os' minotol de del.jo,
E ai horas dI reoordar ..•
Ae coil.1 boal do muodo,
Tu podei ter 18m oomprar.

Nillguém entende o segredo do 10CUIO d. "Ueo
pé de larabja lima", excelente livro de Jas' Maoro
de Vaaoonoelos. Nada mais f6eil. Numa época em

qoe nOS808 eacritorea parecem apostadOS para 'er

quem ascre,émailcompliGado e lob re eoil" mai100m·
plex81, o tal8ntoso escritor elorneo a mais simplea
das histórial (hiRtórill sofrida da infânola pohre sua).
na maia liogela du lingoagens, no maia homano
dos 8stilOS -., bem pOderia aer a história mesma

da vida de MlJitol que me lêem. Num paÍl em qoe
rarall

.

cempram livroR, todo.1I o oompram. E 16em.
Talvez o !lotor, lIIotindo-Ia na .•. fOllla oonfel.a o

meRmo. em entre,ilta, 8 grande re,ista Dacional
hou'ell!l8 busoado "vomitar" a angúlltia qoe o ,inha
ra,lando a ,ida em fora. Foi bom que o fIzesse. Be-

, lo. Magnífioo, est8, sim, é um remédio para uma .vi
.Aneia de ••gúsUa, oma lIofrência de depreslão'j
Grande remédjo. .

Beira-Rio Clube d'e Campo
r

Assembléia Geral Ordinária

Edital cle- Convocação
Pelo presenle slio convidados os mémbros da

comissão Direlora do Beira Rio Clube de Climpo, Pli
rll comparecerem na sede do Clube, à rUli Angelo
Schioche" s/n o no dia 09 de mllio de 1974, às 20,00
horas li fim de deliberarem sobre o 8eguióle:

1) Eleição da nova Diretoria
2) Asaunlos Diversos

laregulÍ do �ul, 09 de abriJ de 1974

Pedro Doninl, Presidenle

- PAGINAS-ABADO 20-04-74·
----���������������������

É melhor prevenir que curar!.

PEDRO vt

Informativo ACARESC

OS Alimentos
Em érees POI,encialmenle FavoráveiS à produção

de eltmentos sob o ponto de vtsre egrtcote, o mels
eficaz de se criar hábitos eltmemeres corretos é pela
educação nutrlcíonel, pois há populações que se elí
mentem mal por falia de equtlíbrío na composição das
refeições.

Dado li exposição doa teros acimll meüclonedos,
condenmos que o alimento sendo ioda ôubsrêncre
que preenche uma função nutritiva do organtsmo hu
'mino, consrste na bese vital do homem.

Constituição - São constitufdos de nutrlentes
que são: Lrptdios, protídíos, glicfdios, vtremlnes e Mi-
nerai"

'.

Os alimentos são eneltsedoa .sob vários pontos
de víste. \

Ponto de vista do agricultor: O eltrnenro é
lruto de seu trebelho, consruumdo ao mesmo / tempo
SUil fonte alimenter. Ex: emmets e vegelais.

Ponto de vista do Economista: É um meio
de Riqu�za.

.

Ponto d. viata do Bioquímico: Alimenlo é
um porenclal de Pesquisas, lendo uma composição
variável.

Ponto d. vista dos clínicos de Nutrição: O
alimento conantut um meio de prevenção e rreremento
levendo-se em constdereçêo rsnto II medicina preven
tiva como ii curauva.

Ponto d. vista do HIgienista: O alimenlo
pode ser um ligen Ie condulor de saúde ou de doença
para o organismo.

Saúde. Quando o alimento eslá em perfeito
esllldo obs�rvando .se o falor qualidade e quantidade

Doença: Alrllvés da inlle&tão de alimentos
carenles elr. nurriente� deleriorados ou conlendo ger
mea nocivos.

Ponto de vista do Psicólogo: O alimen
lo co·nslilui um eslfmulo psico(fsico e lambém funeio·
Oll ,como inlegrlldor social .

Ponto de vista do educador de Nu·
trição: o, alimen'lo i considerado. samenIe no seu

valor nulritivo' e higiênico mas lambém a reação ,do
indivfduo frente ao mesmo "-

Aspecto dos alimentos: Podemos consi
dlrar como:

Agenle de satisfaçlio da necessidade de comer,
eSlímulo Psicológico, estfmulo emocional e cómo in-
fegrador social. .

Alimentos como agente de 8111isfação da necessi·
dllde de comer: quando senlimos ,fome comemos e

sentimos apelile de comer algum •. coisa, mas o ape
til. é seletivo nós selecionamos os alimenros 'que \
queremos comer e ê por esla razão que o aperiIe Dem

sempre fornece eo nesso orllanismo lIquilo que nal
menle nece8sitllmOs�

. Alimento como eslfmulo psicoffsico. Os esUmu
los psicoffsicos se apresenlam . sob vários eepeclos:
formlI. cor, sabor, cheiro, temperarurl, e consislência.

Cor: É de Ilrllode impor'ância. Percebemos IIlra-.
vê. do sentido visuöl. Devemos combinar as cores,
forlllando prelos agradáveis pois cores dcslllradáveis
levem muilas vezes e Dão iogerirmos determinados
alimenlos.

Forma: Maneira de expoaiçlio dós :elimenlos
levando ae em coosideração a variedade e II combina
çlio das corei.

Sabor: Plira que ainlamos o sabor dos alimen
'GS devemos ingeri-los dissolvidos ou dislolvê los nll

boca sob a ação dos fermentos quando enlram em
func!onamenlo. As Pllpila. linguais fazendo com que
lintllmos. o gOlto que pode ser: dOce, Slllglldo, ácido e

amargo.
Cheiro: Séntimos o cheiro 1Ilravés dll lição, dll

substância aromá ica volatel Temos cheiro frtlganfe
(flores) eléril (frutos) cardclerfalicos (cravo, canela)
queimlld(l e podre.

Temperatura: lmporlanle, porqúe Quando
eXcilllerlidamente Quente ou frio lImorlece as pllpilas
linguais imli1edindo-nos de sentir 05 saboreá dos mes-

mos.
.

Consistência: A consistência dos alimenlps
podem ser: LIquidos, sólidos e semi aólidos.

.

Rosemeil't' Puccini da Cunha
EXlencionisla da ACARESC

A diTUlgsçlo deste assunto. não tem outra fi
nalidade, seuão a de expor realistamente ·a sltue
çäo em que se encontra o jovpm em relação à bus
ca da f�licid�de, hoje, século. XX

.

Não há mats dúvida, mesmo por ter sído /
co

mentado por Tários escritores. ser a [uveutude a

fina flor da Tida.

Mal afinsl de contas, o que é vida?

É ter ums decepeão? É existír ums certa
riV8lidlldl' entre você e seu pai. irmão, colega ou

professor? É v�r dia a di" a situação ecoaômíea
cada ve� maia preeäría? É aofrer às vezes doen
Qa8 graves? É ver que o mundo todo e8tá revoltado
contrs você? Sim, Isto também é vida. Mas você jo
Tem,

.

deve ser suficientemente capacitado psra fa
Z6r uma limonada dum limão que a vida lhe dá.

,
Mediante todos estes problemae, como Tocê

pretende agir para encontrar a verdsdeira felicidade?
e fazer uma linda ·.·.iagem no submarino amarelo"?
É auícíder se? embora procurando a felicidarte? Se
pensas aer o suleídío ou os tão comentados TÓXICOS
um meio, estãs levemente enganado. As tais "pílulse
da felicidade" nada mais são do que o refúgio do

hipócrita, daquele jovem que por um motivo ou

por outro, fog9 a8 condições que a vida lhe impõe,
por isso quer fugir da realídsde. adapta meiol i.o
rail, eomo o uso dos ditol TÓXICOS .

Saiba que eltes meios nlo 8Ó preJudicaDl a
tua carreira, mas também prejudicllm a sociedade,
elea trazem. conaigo o relaxsmenta do aentido mo�

ral As atitude8 mais absurdas psssam a lIer consi
.deradas como inteiramellte normais, as própriaa
conTençõea locisil sAo ridioularizada •. EscraTo
doa própriol inltintol e Ticioa, TOcê proclama a

lib.rdade de poder fazer todo, e ,aslar a qualifi
car d. "quadrad08" os que nAo concordsm e op
tam por atitudea de respeito ao bem comum.

Amigo JOTem, Ie os problemas existem, é pa
ra que nÓI o. reaol.amOl, não peDs. em adap.tar
este. meiol um tanto ilíeitol. como por exemplo os

'Tóxicol, embora estes pesiam em parte trazer-:te
alguma. loluçõ.�,. mas ao m.smo tempo, flaU8ar te·
lo uma .érie d. outroa problemas, talvez, um cer-
tamente mais grave que' os anteriorel. '

Peose, lute, lute ba.tante mesmo, pois que
mais Tale nio é o sucelso Dias, antel de ludo, aB

mlos ensanguentadss do homem que lutou.

Goulalch com spãtzler I outrll

\

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do ·1_Sul, comunica aos senhores agricu\tores, .

.

que ainda não fizeram sua declaração do
movimento

/

econômico, deverão comparecer
na Prefeitura, até o dia 30 �e abril impre·
tE�rivelmente, para fazer o preenchimento da
mesma. Comunica outrossim que' mesmo
aqueles que tenham exploração agrícula, e
que residem no perimetro urbano da cidade,
também deverão preencher a dita declaração.

Espirado o prazo acima mencionado,
serão tomadas as medidas cabiveis, ou seja,
será aplioada a multa de 50% sobre .ó salá
rio miniD;lo vigente no estado aOI infratores.

Jaraguá do Sul, 8 de, april de 1974�

, I

Arnoldo ALEXANORE

Sempre que a. e�igência. do nOBIO Escritório
noa promove uma "nUrada" para Santa Catarina,
é como jogar o "sapo n'ágoa" na fluente. e indel
mentinl linguagem popular.

E Blumenau é uma daI nOlllas metas, como
pólo dai nOSIl81 atividades previdenci'rial

O Goulaaob com IIpätzler, por exemplo, nos
lai lu�nido �m Blumenau, no "Zum Gordenen Fas,,"
o fabuloBo Restaurante "Ao Barril de Ouro", uma
das cala. com honram o comércio do gênero, na
quele pedacinh6 gost080 da Europa encrustado no

Braail, como OUS8 ler Blumenau, talTez o mallló
lido centrO' de atrações turfsticBl de Santa Catari·
aa.

.

�Mas o mesmo labor do goulasch não e.tá ofe
recendo a seul <profi!"sionais a Emprela Auto Via
tAo Catarinense, com ude em Blumenau, que .em

provocando um colapso na economia de 88US mo·

torilltn, . notaljamente, naqueles que fazem a linha
Oorit!ba-Florianópolis. A Catarin.nse vem forçan
do a asseÁ profilsionais do volante o rigido hotá
rio das oito horas de trabalho. quando se sabe que
uma viegen;t ida e Tolta Curitiba-Florianópoli8 6 de
12 horas de duraçAo:

Entretanto o profissional ao completar as 8
horas de trabalho entrega o volante a um eolegR,
quase stlmpre em Itajai. Ora, sabemos qu'e se trata
de uma medida legsl, mas ninguém deve se sur

preender se houver demissão em massa nessa Em
presa. Ninguém Tive apenas no modesto salário na

catastrófica situação da -economia brasileira atual.
E por falsr em catástrofe é salutar lembrar

de que nem tudd é luto e dor 0.0 sul' catarinense.
Ainda este mês o governador Colombo SaUes
a8sinou o contrato p8ra implantação de uma das
maiôres fAbricas de 'óleo cOÕle tivel na base do
abacate, além da produção de ração animal � ou

tros, cujo complexo industrÍl;.1 será construido no

municipio de Grantsi, na zona fisiográfica ds La
guna.

Mas o que mais nOI chamol,l a atenc;ão nessa

oxcur.l.o doméstica loi n livro do profes80r Silvio
Coelho dOll Sant08 -. A Nova Hifiltória de, Santa Ca
tarina - por dê nada de novo apresentar, 8enão um

êrro de composição gráfica (pág 75) quando diz
que Anita casou no Uruguai com Garibaldi em
182" (Ide), portánto com três anos de idade. No res·

to a obra é uma repetlçAo 8umária, com imper
doiveil omissõell, da História Catarinenae. Pelo
meno. da nova Hi.tória como pretendeu o autor.

( .,
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BERNARDO GRUBBA S/A. Ind.' e Com.
.

OGC,(Mf.4') 84 '29 679/P01
Relatörlo da Diretoria

Senhores Acionistal!l'.
Em cumprimento a08 dispositivo. legais e 81tBtatArios. temoi!! a grata

saUdação de submeter ae fOS80 exame 9 deliberação. o balanço geral. conta
de lucros e perdas e demals documentos relativoa ao exereíoie social encerrado
em 31 de dezembro de 1973, e o parecer do eonsalho fiscal, doeumentos que
demonstram oom elarez e 8 'situação econômica - financeira desta sociedade.

,

Todavia. parmanaesmos à dispcaição dos senhores acionistas em nossa

sede social para prestarmos OB eselareeímentos que julgardes ueoessärte,
, Jaragll16 do Sul. 08 de mar,o de 1974.
Waldemar Gruöbe - Diretor Presidente ._ CPF. 005.720049

Bernardo Grubba Jr. -- Diretor Oomercial - CPF, 005.720809

Balanço Geral encerrado em 3 t de dezembro de 1973'
ATIVO

DispODf,el
Oaixa e Banco

RealizArei I Clrlo Prlzo
Meroadoria•• Oontas Oorrentss- Devederes, Duplieatu a

receber, Oontaa de Freguezes
R'llizirel 1 La.go Prlzo

Imposto de renda delo. sofrido fonte
.

Imobllizllda 16cnlla
Imõveís, MAquinas ti Iostalações. Veíoulos. Móveis. Uten
sílos e Instalações, . Vuilhame. II Ati.. Imobilizado/
Reualia9ão

ImDbllizado fllalceiro
Partlcipaçio e. Oulrls Empresas: Açõe! ·S/A. A9ões Base, Pe·
trobräs, Dep. p/ Obrig�çõ9s Trabalhistalli THolo!! de

'I Oapitalização e Sulbanoo o/ Ações
.

3.137,U
.

Emprésli.os Ca'VpuISÓJiOS ' ,

Adicional ReuituÍgel Deer.-Leí n.· 1474/51. Taxa de
'. Melhoramento! Lei Municipal n." 89/63 9 Obrigações
Eletrobrlis

.

4.219.79
IR,esll.IDlos

Sudene. Sudepa, Adioional BNDE • Decreto Lei n.O 157,
Fundase 8 Embraer'

.

43.187,04
Resullados Pendeales

Seguros' por vencer·se

Cllmp,nsaçio
Contratos de I:tegurolil e Ações Oaneionadas.

48.208,93 \

453.176.68

21,00

smU02.32

50.543,97

791.88

365030,00 1.220.374.78

P 1l. 8 8 I.V O
Eliglrel 1 clrlo prazo

FGTS. Pagar. Impostol a pagar. Imposto de Renda"
Ret. fonte s{ fretes. Funrural Retido, Con&8I Ocrreutes
Oredores. Duplicatas II Pagar. Provisão para Imposto
de Renda, THulol Descontados e Empréltimol Ban
el rias

Eliglrel • Longo Prazo
Contu Oornntes Créditos de Aoionistas, Empréstimo
Oapitalização

.

Ião Ellgl,el
Oapitàl, Reserva Legal. Fundo de DepreoiaJ}io, Fundo
de Depreciação s/ A tivo Imobilizado o/ Reauli8ção,
Lucros em Suspenso, Fundo de Indenização Trabalhista,
Resern Espeei'aJ para Aumento OapUIl. Provisão para
Devedores Duvidosos e Saldo à Disposição da ASlem"
bléia

273,816.31

23555.50

i57.97�,97
Compeasaçio

; Seguros Oontratados e Caução da Diretoria 365.030,00:"1 220374 78

J8rslluá do Sul, 31 de dez@mbr_o d;}973 \
Waldemu Grubb- - Diretor Presidente - CPF. 005720049

Bernardo Grubba Jr. '- Diretor Comercial - CPF. 005 720 809

Eugenio Vitor Sohmöokel - Contador - CRO (SO) 1.605 - DEO 51 083
OPF. 004.354 �29-87

Demol)stração da Conta de- Lucros e Perdas
Im. 31 I de dezembro de 1973

.

DÉBITO
,

Indeniz89ões, Conservação dEi M6'ei. e Utlmsílios. Oonservação da '

Imôveis. Seguros. Jurol Passivos. Honorãrio!. Publioações. PIS�
Faturamento. Imp. de Rllnda"Deso. sofrido na fonte. Despe�aB de

Viagens. Materi!!l de Esoritório, Com�ultív9ill e Lubrificantes, D':lll

pesas Oorreios 8 Telégrafos, Despesas Latioínios. De�pesas Telefô"
nioall, Luz e Força. Pro LaboIe, Fundo de GarantilI do Tempo de

Serviço. Ordenados, Conservação d" 'Veíoulos. Férias. Consumo

D'ãgu•• Descontos Passivos, Contribuições Ll'gais. Fretes s, Expo("
hlçõeR. 13.° SalArio. Impostos fi) Selos, 1)espeus Bllncliriaa. PIS

Imp. de Renda, PIN. MobraI. Proterr•• Muhl'l8, Fundo de'Deprs"
oiação s/ Ativo ImobiliZido c/ Reavaliação. Provisão pat·. Devedo"
res Duvid·osos. Provisão par:! Imposto de Rendi 8 Saldo a Dispo
sição da Assembléia; 514.57186

CRÉDITO
Provisão deI Deudorel Duvidosos (Reuuã()). Rlloeitll de Transa

ções Eventuais. Renda. Diurnl, Juros ÄUvos, DSIOODIO. Ativol, •
- Meroadorias . 514.571.86

Jaralu', do Sul, 31 d. dezembro d. 1973.

Waldemar Grubba - Dir@tor Pruidente - CPF. 005720.049
Bernardo Grubblf Jr - Diretor Comercial - OPF. 005720809

Eugenio Vitor Sohmöokel - Oootador - CRC SC 1,605 - DEO 61.083
CPF. 004 354.229-87

Parecer db Conselho Fiscal, ( '.

Os membros efetivoi do Oonlalho Fisoal da Firma Bet:nardo 'Grúbba
S/A. Indústria 8 Coméroio, tendo procedido a verifioR9ão dos livros•. bfllaoço,
contas de luoros 6) perdas e dE'mais document08 referentes ao I.'xercíoio eno_er
rado em 31 de de-zembí-o de 1973, oonstataram a sua exatidão e conformidade,
pelo que reoomendam sua aprovação na pr6xima 888emb éia geral ordinária.

.

Jaragui do 8ul, 03 de março de í974,
'

Donsl Maroetto - OPF 009679479
Guilherme NeHzsl - CPF 004362599

Ingo Klitlke - OPF 009953049

'Poder Judiciário

Comarcà de Jaraguá do Sul
Juiz Eleitoral

EDITAL
Roteiro da Comissão de Oualificação_ Eleitoral· pelo

Interior do Município' de Jaraguá. do Sul.
Os interessados deverão comparecer nos locais abaixo defermi�ados:
1 - dia 20 de abril das 14 às 18 horas, na localidade de Barra do Rio Cer

ro - Igreja N,. S das Graçes. '

2 - dia 21 de abri I das 8 às 12 ho res, ne loceltdade de Joio Pessoe - Ca"
,

pela São José.
3 - dia 27 de abril das 14 äs 18 horea, na lecelldade de Grota Funda

Capda N. S. de Fáiima
4 -"- dla 28 de abril das 8 às 12 horas, noll localidade de Nereu Ramos �

Salão Paroquial
- 5 - diaA de maio das 14 às 18 horas, na localidade de Ribeirio Grande da

Luz - Comunidade Luterana.
6 - dia b de maio das 8 às 12 horss, ne localidade de Trêa Rio. do Sul

- Comunidade Bvanlléllca.
das 14 às 18 hôta., DII localidade de Bstrada Nova -

Eac, R Julius Karsten.
7 - dia 11 de maio dai 14 ãl 18 horas; na localidade de Rio Cerrá II (Roe·

der) Comualdede Bvnngélica.
8 - dia 12 de maio das 8 às 12 horas, Da localidade de Jaraguá 84 - Ca"

. pela S S. Trindade. .

9 T
-dla 18 de maio. da. 14 às 18 hores, nll localidade de Irapocuzinho-

.

.

Comunidade 8vllDgélica.·
.

10 - dia 19 de maio das 8 às U horas. ne loeahdade de Rio da Luz II -

.

Albrecht Gumz - Comúnidade Lurerene. .

das 14 às 18 horas, na localidade de Rio da Luz Viloria
- Ccmuntdede Luterana. _

11 - dia 25 de maio das 14 às 18 hores, Da locali�Dde de Garibaldi - Co·
muntdede Luteraaa, \

12 - dia 26:de;maio das 8 às 12 horas, na localidade de Vila Cherrres �- Ca"
pela São leão,

13 - dia 1.° de junho das 14 às 18 horas, Da localidade de Ribeirão Grande
/. do Norte - Eec, Munlc. General Os6rio.

'14 - dia 2 de junho das 8 às 12 horas. na localidade de Iaragueztnhe - Oe-
ribaldi - Capela �anla Cruz.

_

dils 14 às 18 horas .. na localidade de Garibaldi - Oa-
. pela �to. Estevão.

'

15 - dia 8 de junhO du 14 às 18 hores, ne localidade de Alto _Garibaldi -

Capela São Pedro.
l€:? - dia g:de jLH,hc;> das 8',�s;2 horas, na localidade de SIlDta Luzla -

.

Capela ôenre Luzte..
da. 14 ii. 18 horas na localidade de Três Rios do Nor
Ie Bscola Max Schubert

17 -:dia 15!dejunho du 14 ils 18 horas, aa localidadll do Mansp - Capela
. ��dm '

18 -:diaI16 áejunho das 8 às 12 horas na localidade de Rio Molha - Ca·
pela N. S. do Rosário.
das 14 às 18 horas. na íocalidlide de Ilha da Figueira -

Capela N. S. Aparecida.

Os . ilíleressados deverão apresentar-se m.unidos

'-.
d� um dos "seguintes documentos

f - Certidão de nascimento oa ca.ameDlo.
2 - Certificado de quitação do Serviço Militar.
iS - Carteira de Identidade. '

4 - Instrumenlo público do que Ie infira por direito ler o interessado idade 8U'

perior a 18 anos e d" qual conste, também OI demais elementos necessários à
qualificação ,

i. - Documenlo do qual se infira a Dllcionalidade brasileira, originária ou adqui
rida, do interessado.
6 - No caso de traosferê,ncia entre Secçólts ou Municfpiol \TITULO OB BLel-
TOR. .

_ -

.

.'

As fotografias serão pagas pela
Prefeitura Municipal d� Jaraguá do Sul

Jaraguâ do Sul, 3 de ,abril de 1974.
Dr. NELSON DE SOUZA INFELD Juiz Eleitoral da 17.a Zona.

Dr. Fraacisc. Antoaio Picdaae
_.DTCO """ C.lIIilt.:N. 1'%'

(C.P.F.) M.o 00(3114179'

Oirurgia e Clínioa de Adultos .. Crian,a.
Pat',10B - Doençl.ls de Senhora.

HOSPITAL JESÚSI DE NAZARÉ - flORUPÁ
. Residênoia: Dr. Nerflu RaMOS. 419

co_up� - .A.:NTA CATA.B.I:RA

\

Vende-se'
Apartamento com 100

m2 - No primeiro andar',
do Edifício Piecolli - oom

Garagem individual - 3
quartos 2 881a8 ., demais

'I
Dep,ndênoia•.
Ver com o zelador do

_______ . ..;..__..... ---! Ediffoio.

"\

E M P R E S Á R I O S, T U R I S r A S
a ,V_ARIG sente:se honrada pelo que pode fazer pejos seus ne·

gOClös e passeIOS. VARIG está presente em toda parte. do
mundoJ beneficie·se dos .seus serviços

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122/t30 - FODe 2023

Jaraiuá do Sul - �C

Viage VARIG' - Tr ARIG yARIG
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Dia 25 pr.óximo .
escolha do novo

Presidente da Ass. Ad. PessoalCORREIO 0,0 POVO O Sr. Lourival Rothen·
berger, presidente da As
sociação dos Admrntsrra
dorea de Pes8�(l1 ue Ja
raguli do Sul, órgão que
pelo seu próprio nome jli
indica reune os edmtnls
rrasores das secções de
pessoal das índuerrtes do
município, tem tmportente .

reunião marcada para o

pröxtmo dia 25, oportuní,
da de em que seré esco ..

lhrdo o novo prestdenre
do orgão e seus demeis
companheiros de direloria.

'

A informação foi prestada
há dlaa atrBz à reporta
gem pelo atual prestden
re da Associa�ão dos
Admtntstredores de Pes
soal de Jaraguá do Sul.

JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA)ANOLV Sábado ZO DE ABRIL DE 1974 N.o Z.782

Enlace Hering. Doeriog1.a Semana Nacional do Coração
As doenças do coração, em São Paulo, não eau

sam tentes mortes como em Bristol, ne Ingleterra, ou
em São f'rancisco, nos Eatedos Unidos. Mas, por ou
Ira lado, não extsre outra Cidade ne América Latina,
onde a doença ertenosclerõttee do corllção provoque
uma mortalidade maior' que na capnel peultsre.

Uma pesquisa reellzada pela Organização Mun
dial die Saúde em t 2 cidades, sendo 10 da América
Latina, sõbre lIS causas de mortalldade de adultos de
16 e 74 anos,

-

e arteriosclerose do coração
foi apontade como a segunda ceuse da morte de ho
mens, estendo em primeiro oa tumores maltgnoe.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia escolheu
510 Paulo, pare ser o centro da I semena Nacional
do Coração, de 13 a 18 de maio. Paralelamente ee
realizará lambém o I SimpóaiQ Nacional 50bra Pre
venção daa Doenças Cardíacas, no Saliio Nobre do
Hosptrel do ôervídor, para o qual estão sendo convi
dados proíeseoree especíallstee da Europa e Estedoe
Unidos.

.

O Aumento doa caaoa

.

na Igreja Eungélica Lu
terlana de JarBguá .do
Sul, tendo oomo padri
nbos por parte da nolva,
o sr. Odilon Veiga e Srta.
Valéria Freiber ger e, por
parta do noivo, ° Ir. Na
talino Menel e Srta. Ja
net. Rengel.
.

A põs a benção dos'
noivos os convidados se

rão recepeionados no Sa
lio Doering, à Rua Jor
ge Czerniewicz, nes·ta
cidade.

"Oorreio do Povo",
apresenta aos distinto.
noivos os seus oumpri
meatos, exbnsi90a aos

rellpectivo!! pais.

A sociédade [aragua
.nS8 f98ts hoje as bodas
de um estimado oBIaI.
Vilma. filha encantadora
8 prendada de Guilher
me (Almida) Hering Ju
nior, torna se esposa do
[ovem contabiltsta Sido,
filho de Leopoldo (Irma)
Doering.
O 'to civil te\'e lugar

em data de ontem, no
Forum local, às 1630 ho
rae, psraninfado por par
te da noiva pelo .fual
AlUizio (M:tria) Nicoluzzi
8 por parte do »oívo ps
lo casal Kilian (Ein)
Sohn.
A oeremonia terA lugar,

logo mais As 18,30 horas,

Lioos de Jaraguá dizem
presente em Blumeoau

Desde ontem Inregren
res dos Lions Clube Oen
tro e Cidade lndustrtel de
nossa Cidade estão na

acolhedora Cidade Jardim,
parnelpando de meia uma

convenção do Llons Clu
be Internacional, que ser

virá de preparativo final
pllra a Convenção Nacio
nel, que novamente lerá
como lacei o mais balo
balneário do Earado, Cem-

• I

bor+ú Por pane do Ltons
Clube Centro podemos in
formar que em Camboriú.
poderá ser monrede uma.
barraca de produtos de
nOlsa cidade que serão
elí vendidos com reeelra
revertenda em favor da
escolrnha da Associação
de Pais e AmigGs dos
Expectonets de nossa 'ci
dade.o profeesor Rui Laurenti, do Departamente d. '

Epidemiologia da Faculdade de Saúde Públioa da ·E t D tUniverBidade iio Paulo, é um dos organizadores ncon ro ançan eda 1 Sumana Naeíonal do Coraçãe, e fala .obre' -

,

.SlIal doenças como a grande responsävel pelai OIaus Gonçalves, 3.0
mortel da maioria dos adultos:

.

anistado Curso ColegialNos pats". maís desenvolvidos oom população diurno, do Colégio 88.0mai. sedentária e hábitos alimentares 10m predo- Luta, transtormou S8 emminAooia de muitas gordura!, "stress", ali doenças relações públicas e publido ooraçAo IAo muito fritquentElI. Nos patsel. em citário, convidando a jud.senvolvimento, estas doenças também TAo au- ventude para uma pro-mentando na mesma proporção que Tio .endo moção bacana.
'

vencidas as doênças infecciosas, que ainda sio
_ No dill 27 do corrente,importantes nelltas áreas. sábado próximo, no Sa-No munic1pio de São Paulo. nos últim9s 40 lãO Cristo Rej, às 22 hoIlOOII, assim evoluiram a porcentagem das mortes
ras, va! acontecer umcausadas por doença8 do coraçio, em relação a

todu as outras causas:

1940 1950
16% 27% -

IEmlPate ao B!=JflU não deu
pl o Azulão comemorar Intulo

Bneontro Dançante, em
-balado pelos músíoos
':The Pop's Band", de
Blumenau.

. O emplIle de OxO enlre
Baependi e Juvenlus, não
permitiu que o Baeptndi
através de direlores, jogll
dores e torcedores pude
cem- comemorar o titulo
antecipadamente, mas com
uma situação bastante co
moda (4 pontos Da frente
do 2.0 colocado, Trigre)

/ espera o azulão ratifiCl'r
auas melhores apresenta·
ções e falurar o mesmo

Tigre neste final de sema- 1:
nll em Joinville, ou na

pior das hipóleses, CODse�
guir um empate, pois, daí
enfrentará aqui ilO Tupy,
como campeão

. Nos deo
mdis jôgos teremos os

encontros Juvenlus x Flo
resta de Pomerode fican
do

.

o encentro Tupy x

Eslrela para seLdispulado
Oll Manchesler Calarinen·
se.

o convite Istá llmçado
pelo "semanário de gran
de influ'ncia nesta re

gilo", com os votos de
amplo suceS80 a08 valo
rOijOS estudantes do Cole
gial.

Crônica' Carioca1960
29%

1970
30%,

Nestas informações nio está incluida a doen
ça de Chagas, que afeta grandes) contingentes de
população, principalmente do interior, pOil, trata
s. de uma doença infecciosa, embora afete o co"
raçio.

José Rainha
. agricultor é prelo por lender filho - Aconteceu no
Crato-Ceará-onde José de Sousa, s�gundo acusação
de sua mulher, vendeu por Cr$ 750,00 a um fazeadei
ro do Maranhão, o n:ho de 3 dnos, Francisco.

Primeira CISII leila de 1110 - Esle à venda nos USA,
em �ichmond-Vergfnia-no bairro residt'ncial pelo preço

, de 4 t 5mil cruz 65700 dóláres, Mr. Sam Kornblau reside
'II construtora, que empregou lixo, alumínio, vidros
quebrados, jornais velhos, reslos de madeira, aparos
de cobres e aQo, elc.

InoYlçõet da código penll - Consigna ii crise de
violação da intimidade, IJ figura do furlO de uso (rou
bo de Clulomóveis), Cl chantagem como forma de ex
lorsão e e configu�ação do cheque sem fundo como
estalionala. Coostilui crime grave poluição de fluídos,
execfcio ilegal de arquiteto e engenheIro. Adolou se o
sislema dia ..mulla de orirem das leis escandinava•.

Senador loader Reis - Afirma que a conferência dos
Chanceleres Americ:�nos, no México será oportuDidc
de impar para um levanlllmento da situação do Cltulil
ealado de relações diplomáticas e uonomicas entre
os paíees da Am.érica.

JOIO di �ila - O Coronel Criaanto Pigueredo,
qUlIndo_Chefe de Polícia dll GB, eslranhou que só
uma delegacia otuasse cantra esse cancro, e leve uma
medidll salulor, eo baixar lSlO lornando eXlensiva a

fiscalização. d ,Iodo e qualquer policial Civil ou mililar.
A contravenção parara doi� meses, porque •.• forços ...
ocullas influfram na sua �xoneração, e Jogalina vol
tou a campo até hoje, e até ó patrulhamento di cava�'

I

laria enlrou na prevaricação.
Ro.ald Bluas - O último doa assaßsinos do TREM

PAGADOR foi pruo squi eom exclusi,idade para
THE DALY EXPßERS. Segundo o hebdomaàário
THE SPECTATOk. Biggs receber ti iota mil libras
do jornal. de Lord -Beaverbrook para contar SUll his
t6, ia aotes de Ber enoontrado pp)a YARD. Bo!! par�
te dessa soma é o que!Je propala em LONDON
Biggs gadari oom cau.ídicos brasileiros para coo

.egnir fioar Da GB. (J1702)
- EBCI - O 6rgão continua dilperdiQ8ndo o dinhei

ro com R lIua propaganda, como se ,ê à fI •. 25 da
GB. dI' 17.2., • à fls. 1 da Jornal da Família, de O
GLOBO, de mesma data (17.2.)

Se não entregam oartal regilltradss subtraem o
conteúdo destas, se arrancam sel08, oaloule o lei�
tor o fim qU9 dio •• cartu simples.

.

I

Edllr PrDllçll - Da famUia do extinto jorDaliata
repreaentado pela pessoa do dr. Edyr ProenQa, tam'
bém jornalilta. e seu filho, recebi - agradecimentoll
pela publicação que fiz �flste jotnal.

Gasolina só á vista
Proprietários de Postos de GaloUn8- de,

Jaraguá do Sul - Cbrupá - Guaramirim -

Masssranduba e Schroeder, reunidos nesta -se
mana, decidiram que 8 venda da gasolina,
lubrificantes e lavagem, IlÓ será feita median
te o pagamento à vista. E,ta medida ating" a

indúi!tria, coméreio, particulares 'e órgãos pú
blicos e, entrará em vigor & partir do dia 1.°
de maio pr�ximo.

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos

Em Geral

EDITAL
Pelo preB8nte Edital, ficam intimadol para pa-'

garem no prazo legal, os titulos que 'se acham em
Cartório para protesto os Senbores:

Alido Hansmann, residente elll Rio Oerro: Do
rotéia CaMoso e Elfi Drews, residentes na Barra
do Rio Cerro: Aldo WageDknecht, relidente em
Três Riol do Norte: Albano Melcliert e Gilberto M.
Walter, residente em Corupá: AriTaldo da Silu
Tavarel, Benjamim A. Riedtmann, Benjamim Ru
brech, Confecções Levie'r Ltda., Estrela do, Sul
'I'ransportes Uda., Eroi Santire, Ingomar 'Hornburg,
José dOI Santos, ".brio Jacobi e Rufino Janlowski,
rellidentes nesta cidade.

Jaraguá de Sul, 18 de abril de 1974
Ligia Maria Eichinger Siewart, Escrevente

Clube Jaraguaense de Xadrez'.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
De ordem do Sr. presidente do Clube Jara

guaeose de Xadrez, ficam 08 lenhores associados
da entidade CODTidados.a comparecerem a AI
sembléia Geral Or�Jinárill que será realiz8.da no

próximo dia 28.04.74 (sábado) 's 16 horas na sede
do clube, para deliberarem sobre a seguinte,

ORDEM DO DrA
t.· Prestação qe Contas
2 o. Eleição da Nova Diretoria
3.° A8filuntos diversol
Para maior sucesso do nOS80 clube, solicita

mo. a presença de todo�.

Falecimenlo
Noticiamol com, pelar o falecimento da seguinte pesloa:
Dfa 11 /

Valmlra-Bockchordt, ne.ta cidade, com um mêl /

"Correio d.o Povo" aprelenta' aOI enlutados luas condo-
lênclal. .J

FACITNascimenlos
Máquinas de esorever, somadoras,'"
calculadoras mecânioas e,eletrônicas,
máquinas de contabilidade e duplioa
dores aalcool (ma:Qual, elétrico e

automátioo).

Planos espeCiais de financiamentos
Revendedor para a região

Sociedade Gráfica Avenida Ltda.

Dia 05
Lourdel, filha de Melfto (Nadir Spézfa) Vavallor!

Dia 08
Darilea filha de Ademar (NUva) Boec;ler

Dia 07
VUma, filha de Antônio (J:Isira Gertrudel) Pereira
Odete, filha de Alvlno (Maria Cardolo) Streber

Dia 09
/

Lorenei, tUha de Joaclr (Nor!*a Inêl) Gonçalvel de Jelul
Claudete, filha de Luclnio (Realdfna Maria) Neghe,rbon

Dia 10
Crlstiane, filha de Waldir Jo.é (Irene) Manfrlnl

Dia 12
OdenIr. filho de Arnoldo (Anemarla) Lemke
Sandra, filha de Rudf (saU Schutz) Mahl
Denny Crlsthlan, filho de limar Antônio (Carmem Brandenburg)

{ Schwartz
Maria Dolorel, filha de Augultinho (Ieda) Ferrari
Mamene Crlztfane, filha de Manuel (Regina) Brock

Dia 13
Sldlnei Fabiano, filho de Nivaldo (Vllaa Spézfa) IIWler
Claudemfr, filho de Elmo (Alma Haneman!l) Ruedfeger

Dia 15 .

Adrlane, filha de Alvaro Mariano (Ana Haftmann) Wfftkolk1
"O. cumprlmentol delta folha".

Consulte-nos, pessoalmente ou pelos
.

telefones: 2069 ou 2243

U

Desportista Jaraguaense"
compareça aos estádios
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