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Também Da capital tio
Estado, o prefeito mu

nteípal tratou de aspee
tus relacionado. com a

eonstrueão de casas po
pulares pare proprietá
rios de terrenos em área
urbana de nOS80 municí
pio. Em Jaraguá 110 pea
80&S' S6 ínsereverem pa
ra eonstruírem Bua oasa

própria através do fiDan
eíamento da Companhia
de Habitaçlo do Bs�ado
(COHAB), Deste número
100 casa� eIltAo aprova
das pelos planos exigi
dos pelo órgão na eapí
tal do Estado. Agora e's

pera se uma solução de
finiti\'"a para o proble
ma.

Arlhur Müller:

desenvolvido pelo jorn�
lista Jalf Meirinho e que
•• traduzirá num livro,
juntamente 0001 Teobal
do Jamundá. intitulado
"Dicionário Biográfico
Catarinense". Seus ami
gos e admiradores cer

tamente comparecerão
ao seu jazigo, para uma

prece. Em 'O'utro local
desta ediçAo elltampa-,
mOl o oportuno trabalho
que teTe uma colabora
ção modesta do nOlso

semanário_

A ComuniClllde Evang:éliclJ LuterlJnll de Jo
raguá do Sul e os membros do Comissão sen

tem-se sobremaóeira honrados em convidar V_ S.'
e Exma, famUlll plJra li tradicionllf festa de mlJio

festll do 67.0 Aniverl'ririo - progrllmada parll
os dilJs 11 e 12 de maio.

Pelo complJrecimento agradece
,

, A COMISsAO
Haverá ônibus especiais com plJsslilrem gratuita
plJra o loclJl da festa no dia 12

Sábado 27 de abril de 1974
Fundado em 187'

Emancipado em 19114Ano LV - JARAGUÂ 00 SUL (Santa Catarina)

A mUDicipaUdade de Jara
I guá do Sal continúa receben
do manifestações de aplausos,

... pela InauguraçAo do prédio
que abriga o Centro de Infor
mações Turisticas, no último
dia 8 de abril de 1974, quando

) da paslagem do 40.· ano de

emanclpaçlo politica. Recor
da-se, à propósito, a fita inau
gural foi desatada pelos Pre
feito Eugênio Strebe e dr. Nel
Ion de Souza Infeld, Juiz de
Direito da Comarca de Jara
gui da Sul.

A 25 de abr1l de 1974 verificou-Ie o primeiro centenário
d. nascimento de quilherme Marconi, o Inventor de telegrafia
sem fio, prêmio nobel. Filho de pai Italiano e mãe Inglesa,
celebrizou-se pelo desenvolvimento da telegrafia, um dos pon
tos altos da era da comunicação, motivos porque ai estações
radiofônicas do mundo Interromperam suas transmissões para
homenagear o seu inventor. Sua morte ocorreu no ano de
19S7.

'

A FAO apo,nta estatísticas
em que o nosso País consome
apenas a metade das calorlal
neces'árias ao desenvolimen
to do ser humano. O Instituto
Nacional de AllDientaçAo e

NutriçAo reconhece que 80%
das crianças em Idad� pré-•• -

colar, slo delJl.utridas, signi
ficando Isso que cerca de 18
milhões de crianças entre zero

e, 7 anos de Idade sofrem de
carência alimentares. A tuber
culose, sarampo, coqueluxe e
difteria ainda sAo 400;. dos
óbitoS' anuais.

O Prelldente Bmesto Geilei autorizou o envio de um
aux1l1o financeiro de dez milhões de cruzeiros ao Governo de
Santa Catarina, para obras de reoonstruçAo das regiões atin

gtdas pelas últimas enchentes. Foi também determinada a

abertura de crédito suplementar de 140 milhões de cruzeiros,
destinado a recuperação do sistema viário estadual. O Sul ain
da está 'rivo e precisa de ajuda de todos.

"NAo tenho'medo da morte:
O que temo é a presenÇl1- d.
Deus, quando eu morrer." A
expllcaçlo é de José Barreto,
de 44 anos, conhecido popu
larmente por "vovÔ", que há
19 anos reside numa catacum-

ba do Cemitério .slo Roque,
em Caruarú. lHe encontrou no
silêncio do cemitério, segun
do afirma, o ambiente para
cumprir uma provação por
ter violado um preceito divi
no e as leis dOI homens.

A data de 21i de julho de 1974 deverá ser muito feste

jada em todo Sul do Brasil. É que naquela data ooorrerá a

passagem do sesqulcenteÍlário da chegada dos primeiros imi

grantes alemães ao Rio Grande do �ul. Movimento da Fede,

ração dos Centros Culturais. 25 de Julho está tomando corpo
vtzando a alsloalaçlo de' tio auspiciosa data. Santa Catarina

e, particularmente Jaraguá do Sul, tem festejado o dia con

sagrado ao imlgraate e agricultor.

No caso de um corte brus
co DO fomeoimento de petró·
leo, o Brasil tem estoque de
combultiveis para garantir o

consumo por um período de
100 dias, cuja imoblltzaçAo de

capitais de gtro em termos
de produto'el.ocado atinge a

1 bilhAo de dólarell. Bsta é a

InformaçAo do Ministro Uekf,
das Minas e Energia, a res

peito da situação no mercado
nacional e internacional, tran
quilizando o mercado consu

midor.,

: E como o gonrno quer uma economia de 25% de com-

bUBtível é- bom ajudar o País, obedecendo os seguintes: 1) -

aqueça o motor antes de partir; t) - nlo acelere o motor
com o carro parado; a) - nAo use excessivamente o afogador;
4) _ evite acelerações bruscas; 5) - não' ultrapasse os 75 Km

horários; 6) - manten1)a os pneus bem callbrados; 7) - as

arrancadas rápidas consomem mail gasolina; 8) - mantenha
o seu carro lempre regulado e 9) - nunca ande em segunda,
8e pode andar em terceira.

Defrontado pelo erro, corrija-o pr�meira
mente em você, e, em seguida nos outros, lem

Tiolência e tlem ódio.

Arlhur Müller
Nasceu em Blumenau aOI 6 de maio de 1895 -

Era filho de Joham Jacob Müller e Dorothea de Almei
da Müller. Bstudou no COlégto Santo Antonio, daquela
cidade, onde completou o OUrBO' gtnasial após, o que,
foi admitido oomo funcionário da Prefeitura MunicipaL

Em 1918 Allthur MUller fixou residêncfa na vila de
Jaraguá, entlo, distrito de JoinviUe, para trabalhar co
mo guarda·Uvros, na firma de Leopoldo Jenssen. Meses
depois, foi nomeado Escrevente Juramentado do Cartó
rio de Notas e Oficios de Regtstro Civil, do Distrito.

No ano de 1919 iniciou a carreira [omalístíca, de 38
anOl, fundando, a 1% de msío, o semanárlq "Correio do
Povo" órgao1da Imprensa jaraguaense até hoje em eír
culaçAo_ Nas páginal deste jornal, em português, e no

"Jaraguá Zeltung", em l1ngua alemi, encetou várias
campanhas em defesa do desenvolvimento regtonal; Em
penhou-se na emanclpaçAo do município, em 1934, e
buscou a umidade dos núcleos populacionais do vale do
tio Itapocu, de modo a formar uma liderança econômica
dentro do contexto estadual.

Como empresário. teve perticipação dinâmica nas

orgaDfzações que ajudou a fundar e progredir como,
'!Arthur Miiller ê Cia. Ltda.�', "A Comercial Ltda.", "Agro
Jndustrial Retorcida Uda." e "Bayer e Cia Ltda,", to
das com lede em .laraguá �o Sul.

De 19U a 19l!9 Arthur Miiller exeroeo o cargo de
Intendente Distrital de Jaraguá. Nesta época; por forÇl1
da atividade que desempenhava, passou a oonheoer com
mais profundidade a problemática da regtão. De ,reoo-,
nhecida lider&nça regtonal, em 11147, foi eleito, na legen
da da UniAo Demooratica Nacional, para a Constituinte
Estadual que promulgou a Sétima ConstituiçAo 'de Santa
Catarina, a 23 de julho daquele ano. Com ma!l.dato par
lamentar,' até janeiro Jie 195�, def�ndeu vários ,projetl18
em 'faVlor da região que representava, destacando a ea

nallzaçAo de reoursos para abertura da lodovia ligando
Corupá a BAo Bento do Sul.

A 3 de outubro de 1950, foi eleito Prefeito Munici
pal de Jaraguá do Sul. Assumiu o posto a 31 de janei
ro do ano seguinte e, cumpriu o mandato, até a mesm'
data de 1956. A frente do Executivo' cuidou \ da urbani
zação da cidade, com abertura e calçamento de ruas.

Promoveu a ,I ReunlAo Econômica do Norte Catarlnen
se, reunindo as elalses produtoras para o equaciona
mento de um programa visando a IndustriaUza.çAo da
região. Instituiu a ExposiçAo Agro-Pecuár:a e Jndustrial
que, de.de entAo, vem sendo promovida, anualmente por,
ocastao do Dia do Colono, 25 de jUlho, data também, li
xada oficialmente, como a da fundaçlo do Município. Pa
ra esta promoção adquiriu amplo terreno e lez oonstruir
um Posto Agropecuário, hoje transformado em local de
exposição. Fez a munioipalldade adquirir terrenos, para
a construção de diversos prédiOS públloos oomo: Correios,
POStOI de Saúde-e Puericultura; Delegacia de Policia e

AssociaçAo Rural, entidade de que foi prelldente. No
interior do Município, abriu estradas e construiu várias
escolas Da zona rural.

Empresário, jornalista - e politico colaborou, tam
'bém, no incentivo ao espone, figurando como um dOI
fundadores da Liga Jaraguaense de Desportos da qual
foi presidente, oomo, também, presidiu o Clube Atlético
Baependi.

Casado, deade 12 de março de 19%1, com Adella
Doubrowa MUller, deixou um filho Arthur Oscar Müller
já falecido - e as fflhas: Aracy, casada com Bertoldo
Neitzel; Áurea, casada oom Bernardo,Grubba; e Aman
tina, casada com Gustav EllInger.

Quando terminou o mandato de Prefeito, continuou
prestando serviços ao Município, sendo eleito vereador
e Presidente da Câmara Munlolpal. Estava no exercício
deite mandato, quando a morte o colheu, repentinamen
te, a 27 de abril de 1957.

Figura admirada e querida, seu oorpo fof levado
ao cemitério acompanhado por cerca de quatro mß 'pes
soas e, na presença, das autoridades inals representativas
do mundo oficial catarinense. Na Assembléia Legtslativa
Estadual foram-lhe prestadas homenagens póstumas. Ho
je o nome de Arthur Müller, esti" nUDla dai ruas de Ja
ragui do Sul e na principal praça da cidade de Corupá.
(JM).

'

DEST fIQUE 5·· Prefeito esteve na Capital
Os Contabilistas de JoinvIDe querem o fim dos escritó- "l.T

'

rios de contabilidade não abllltados na forma da legfslaçAo. O �'o decorrer desta se- truçãe em conjugado
Conselho Regtonal da Contabilidade, órgAo controlador profis- mana, que hoje se encer- d08 dois melhoramentos
lional, diante da publlcaçlo de nota alusiva, reproduzida no ra, esteve o prefeito em questão. _

jornal "O Estado", da capital, tem por obrtgaçAo investigar as Eugênio Strebe na Ilha
denúnç_ias para preservar o bom Dome da olasse, apuran�o as Oab tratando de a8SUO-
irregularidades, lá e em outras partes do Estado.

, tos atínentss 8, SUIl a'd
mtnístração. Falando a,

Imprense local o alcaíde
jaraguaense afirmou que
tratou de assuntos ati
nentes a construção do
Palácio de Esportes de
Jaraguá do Sul e bem
como a eonstrução em

eonjugado do CIP' (Cen
tro Interescolar de Pri
meiro Grau), Como '08

Ieítores não desconhecem
8 municipalidade já ad

quiriu uma área de_ ter
ras com quase 23 mil
metros quadrados nas

proximídsdea da Assem
bléia de Deus, portanto,
em área central, cuja
área permitirá a/ 0008-

I

MlssãobraslleiraehefiadapelaDlvfslodeAlsuntosAsiáti- 17. ano ,de passame,nto
cos e da Oceania,legundo circulos diplomáticos de Pequim, está '
aproximando, a China Popular do Governo Geisel. Depois da
estaca zero, em 1964, �s exportações à Chioa nlo chegavam a

1 mUhão de dólares, tlm 1971. Em 197Z as exportações subiram
para 70 mllhõel e em 1973 alcanQaram um total de 100 milhões
de dólares, deixando previsões para nos negóolos'

�'
Sob a direçlo_ de Abelardo de maio de 19116, paslando a

Luiz de Oliveira e tendo co<- circular em.; fase dl9-�ia em

'mo redatores Nivaldo Lang e 1962. Aos Ilustres oolegas que
• Ibrahfm F.Martins, "O Noticlá- voltam a ativa para divulgar
rio da Fronteira" está circulan- ali oldades fronteiras de Ma
do entre Mafr:a (SC) e Rio Negro fra e Rio Negro, os cumpri
(PR), em nOVa fase 1974. O vl- mentos 'desta folha.
brante jomalfoffundado em 1.°

No dia de hoje, oJUD
dador do nOS80 jornal,
completa o' seu 17.0 aDO

de morte, Foi a 27 de
abril de 19,57 que se deu
o lutuolo -evento, dei
x�odo uma lacuna 'Da
história de Jaraguá do
Sul No decurso del8es
17 !tnol de pa!laamento
de Arthur Müller, tive
mOl ocasião de comen

tar a vida do finado 110
mem público,
Hoje, yam08 deixar de

fazer comentárioli. para
dar lugar 1& Ílm trabalho

Juiz emite sentença inovadora em

processo de sedução
BELO HORIZONTE, (Me
ridionlJl)i - Acompanhando
fi evo'lução dos costumes,
o juiz Emersoo Tardieu \

Pereira. dll comarca de
Montes ChlfOS, emitiu uml!
sentença inovlIdora em

processo de sedução. Com
0& olhós ,postos na rea

lidade dos dias em que
vivemo�, O magistrado
absolveu o aeuBado de

seduzir li menor MU', di

zendo. em sua senfença:
"As sedutoras 8aO" llS

filhas de EVIJ, que giram
por eSlefmundo de Deus
com suas minissai1l8, blu
salil decoladfssim1l8 e trans

parenles, calças compri
das bem colllntes, exibin
do, assim, todas as curvas

do corpo, cl fim de atrair
llS atenções do mundo

'

mascul.no",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.;;;;C�O�R�R�E;;;I�O�,�D�O�.,���_!!!!!�,!!!!!!!!!!�!!!!!!S!!!!!!A_B!!!!!!A�D!!!!!!O!!!!!!!!!!!!�!!!!!!"2!!!!!!!7!!!!!!-_04-7§ PAGINA a

Registro Civil �:;;�o di;, :r��\�i:��to� RessutUador 'Pdrtátil Edital d� 'Praçä 'e Leilão,Aurea MülleJ! Grubba, OOcial de Gertrudes Blank Lau- 'de Coração" e't Pulmão' . ÄLB'E'RTO DAtMARCOi 'síndico da Masea Fado Registro, Civil do I. Dis- bs '

lida da Hrma individual de SILVII\O I"RANZNE'R, de:tos�" (:��!��a d3e Ja��'i::: Éla; br'asileira, soíteíre, NOVA IORQUE -

Jarllguii do ,Sul, de acordo CEm o art. 117 e §§ eCatarina, Braell. doIar, riaselda em 'Jara- 'Funcíonaudo por meio de
art. 208 e §§ da Lei de falências, reellzendo o ATIVOFsz Saber que eompareée- guá do Sul, domiciliada oxigênio e produzindo da fallda em epreço, comunica a Quem ínteresser posram no cartório exibindo Oll

e residente, em Rio Cer- compressão cardíaca ex-
Sê!! que, por despacho do MM. JUIZO deste Comer.ídocumentos exigidos pela leí

ro I, neste distrito, 'ilha . terna sincronizada, um ,

I
-'

d d
_afim de se hab1l1tarem para -'\

h' ce, levarii a pub tco pregao e ven a e arremetaçäo,oasar-se de Willy Kopsch e de novo apareI o denomí-
a quem meís der o maior lance oferecer acima da res.:!'r· Loni Mathhls. nado uLile Aid Oarríío-
peênve avaliação, no próximo dia 16 de meío vtndou-Edital'n.8.447 de 17/04/74 pulmona·ry'ResuscitaIl9r"

dL· Pl' Edital n. 8452 de 23/04/7,". delenvolvl'do' pela eíên- ro, às 10 horas, o imóvel abaixo escrito:IDO oazar e
a) Um terreno. não edificado, situado em lere-AdUa Obertuer Osnlldo Jahn e cía médica dos EUA, é

guii do Sul, à ESlrada'Jaraguà,Bsquerdo, com _" áreaßle, bra�18jro, solteíro, Iris Fritzke o .äníeo. em· seu gênero, de 70.000 m2, fazendo frente com DO ma, na referidapintor, nascido em Co- Eleqbrasileiro, solteiro, no ateudímento d� em�r- . estrada, trevessêo dos fundos com, terras de Lúizrupä, nesta Estado, do lavrador,' nascido em Ja- gêncta em complíeaeõea Manfrini, extremando de um lado com Irêa linhas commicilisdo e residente na raguá do Sul, domleílla- ca�d18cB8 e pul�(l!lares. limas de Guttherme Tnbes e do outro lado com terRua 26 de Julho, n6lst• do e residente em Itspo-: ,-O ·Instrumento -dívíde-se
ras de José Pranzner e Alfredo Milke.

.

cidade, Iílho de Adão eusínho, neste distrito, ,�m duas parte(!. A base
Não havendo lícítenres para a pra�a, fica desdep'loazaÍ e de' ElIa Ploa- filho de Guilherme Oar- flell. sob as costas, d.o já desiilnada a data de 29 do, mesmo mês de maio, àszai los Frederico Jahn e Dó �aclentl' ti pode ser' utí-

lO horas, para o Leilão, quando o 're_ferido terreno po--

"Bis. brasíleira, -solteira, ra Berner Jahn. '. }Iz�da 80bre",upla,. �B':Il8. derii ser arrematado por quem maia der e maior IeneeFazem anos �hoie. do lar, ,o}iscida' em Ja Ela, brasileira, solteíra,' J"Ollr q�alquer ,outra, .slÍ oferecer,' iiideperldebtemente de aYIIllaç'iio. PUbli,éado o
- O ar. Fidelis Wolf, raguá do Sul, domíéílía. do lar, naseíde em' Ja- II perf{cle, �em como em

presente edital, ne forma da let.!nduslrial; _".
. .,,:,

t

da 8 iresidente na Rua raguá do Sul, domicilia- 8�bulAnelas, o�"qo pró-
, � -

'Ur I.
- 11.' "dtJ to da e residente em RI'o pno c.hão. O compressor-" �ra. Vidva.' J91J.,I1� " li ,er Dlarquar , neB... lO

Blosfeld:
'

. C1dade, 'filha -�e, Henri: da Luz, neste distrito, é apllcado s�br8 o ex.
'C a �ra. Lrdja, espo�a'''' quê- ,Oliértuer e, 'Üe�ta filha de Ricardo Fritzke ter�o do paciente. O res.·

do .sr: Paulo Wunderlich: r Kl"ueg.e� Obertuer. "- ...

-

e PauUna Schuenke Iucltador pode ser mon'
,

C.s / Fritzke. tado em apenasl algun,ll� a sr!. 'ri�tina, ao" 'Edital ri, 8.448de 17/04/74 segundos, '{'odas 8S co-a0" C;orrea ..,
M

.
.

B' 'I i
-

Edital n. 845i de 24/4/74 nexões pneumáticas são
.

_ arlO e �rmlDo •�aeem. anos' amanha " Odalsita Waiz' :' Juarez Gomes e . feital automaticamente,
,

"
"

' ,tl
N 'I' D h' O bra ..o do eompr,esior_ A aril Otfli'a; 'eapo": . 'Ele; brasileiro, lolteiro, o: I emarc I y

é ajustável de modo ase do ir. Mario Nicolini; 'operário, nascido 'em Rio Ele, brasileiro, 8olteiro,
Ie, adaptar a qualquer_ a ara. Wally Tomll- dOI Ced.rol, neste Eltado, torneiro, nascido em Ja, medida de tórax Sendoselli; ,

• t t
- 'l'd('micHiado '.\ e résidente raguii do Sul, domiciliado inteIraQlente automático- o sr: Alencar R. em Estrada' Blumenau, e residenle na Rua Ve-,

e dispensando UgsçõelBreller; I' t" ", n�8té distrito,' WhQ de nancio da Silva PorIo, elétricas, o LACR é su-"'"' a 'ara. Dulci'neia, es- Vittorino Belarmino e Deata' cidade; filho de Jo 'ficientemente compactoposa do Sr. Leopoldo AdeUa Giovanella. sé Mari" Gomea e Ade
dReiner; 1

"

: "
, t Ela, brasileira, solteira, lia Martins Gorr.ea. ,para seI: transporta o

l _ o. sr. RiclI�do Weil:. ,öom�sticj, nascida em' .

Ela, brasileira, solteira: .•m \ uma). ,mala, ,(ORBE
do!:f, em ,Riq Cerro; 'Guaramirim, neste . Esta1 industriaria, nascida em PRBSS).,

'

- o jovem Célio Wivio, do, domi"iliada li! resi Jaraguá Ido Sul, dom!�ilia-filho äo Sr. Wilson" e dente "na. Rua; Antonio da e residente em" Vi'I'a
CorC:li 'Baggenators•. ''-

'

Carlos, F�rteir8, nesta Lenzi, neste distrilo, filha
Dia 2,9 ,

_.

"I'
c, •

cidadje.", ", r II
de AlbaDo Demarchi e

.

, B'enta Bisooi Demarchi.
'

On d If n k Editàl n.. 8 449 !la '18/04174..__ ·sr. KO o o Hec"
em .lrapocuzinho;

.

"

.

� Ainerié�o Be�tPldi .. ,Editei n. 8.454 de 24/4{74
,�� sr,!.,. Wally, espô-. I, Cartnelii Bprt,olinL -Lauro Giese e
SI do ·Sr. 'Praociaco '_Ronc. Ele, bra.ileiro",olt,elr�,

'

lIae Dumke
ki; l' '

-
!

torn;eiro,> B,a'�ojd� I

em., Ele, brasileiro,
T

solteiro, r-_ o ar. Er,!chj,Schwar�, 'Luiz Alves, neste Eltado, marcineiro" nuçido em A vitima podeem RiO' da Luz Vitória;, , domiciliado; .' relidente jaragiui do' Sul, domici-
_,.. .- ara. Oda,ia Vieir., Da. U..a, aió ,., Ben�o dO' liodo e residente e�" Rio," "em J.invillé;

.

�'Sul, nesta cidada. r�lho Cerro II, neste distriIO, fi-, , ocê__:.: o ar. Lino- 'Zieme�-', d. Ernesto Bertoldi ., lho de Rudi Giese' e _lre-
. ser v .

I ,I, ,
. " J{ ,�n��"������ ��u&M�dL

,�.

"���I�"�
\ =�=============���=�==�=_��=�=��- o sr

•. Arthur �off- "El,a, �r8�il.ir8,� solt�ira, Ela, brasileira, .olteir�, ""

(maDn, em ,RIO da Luz,'. indu.t'riária Dasoida em professora, naacida ,em

EM P' R E S 'A' R 1'0 'S
'

'T1I' R I S T'A S .'
. _' 'fJ ,Oal':ot8 Roae l"1a�-, Jaraguá' do' Sul,' ilomiei,.. Jaraguá do Sul, domiciJi-a- '! "

,',
"

.

,.reth Meyer; , lÍada e re8ident. ein It8- da e residente em Rio
'

" �
"

, " � t,
, . : ,I '1

�,'
- o Dr. ;Dietrich Huffe- J)lIcozinho Deite distrito Cerr,o II, ,rD,e...l� dislriJo, fi- 'It. , • ,-_,r1', ,n1:less�er, qufmic;o, in�uI-. ,: :fi}ha:de',ai�DO�I' Bortoli� lha de Frederic-o Dumke e a VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne.Irlal da. Ind. 'Reunldds' III e Maria ltoehler Bor- de Alida Urban' Dumke, '

'g'ócios e passeios. VAR,IG está .presepte 81!l toda'" parte dojlra,uá �.A.
.. .. tolini.

.

_ a garota, Crlztlant>. ' .:.. L. r I' . 8dftal n. 8.465 de 24/4/74 mundo, beneficie-s.e dos seus serVIQOB., _"" '

filhe, do' Dr. ,Dietrich,le Idital nt 8.450 de 22/04/74 Henrique Lieseoberg e PeQa in,formaQões à VARIG I \,', ;,Renale Huffenuessler. '

Joi'o"Afonllo' Berns it J Cristina Blerwaldt Av. Mal. Deodoro da,Fonseca, 122/130 _ Pone 202i
Di�' 30

'

'Ro.a Deretti ,. " ',eÍe, brasileiro' �olt�fro, ;, ,
. Jarailuá do Sul _ �C

t ') '. "

i
Dl '-€i' '1"" 'lt '. I

'd P V' VAR!' IG _ VA.RtIG( ...::_' 'V.A.RIG_:: O .r�" Joio 8ali.ta ,r CI. e,; uras. ,nr,o� �o e.ro� lavrador, nascI o elll 0- lage
Ratlolf. "

, '. tratorista,. , nasoJdp ,;e� merode neste Estado, do-
'_ I: í Bllsabeth KI- " �araguá. d� .sal., domlcl- miciliado e' residente. em

. ar, •
.

J ra
hado • re8Ia�pt. em Ilha Rio dos Cedros, lIesletarJD� .sch�l1ldt, em I

. 4�"FiglJe�r�, nellte,di8tri� Estado, filho de BrichruaztDho; f Ú_" tI f'lh' d Af'
,

'B G I_. a 'iIJlotll; Margrelh' '�'. I . Q e��.,�ns�, t e:ti{lll Lieaenberg e Brna oer.

Bayer em União Vilória J (Be ,de i�.nJ�mlD�; Klel� 'Bla; brasileira, lIolreirà,
PR ernl. �o lar, nas�idlil' 'em Jar••- -

Ela, brasileira. íolteira; guii do" .sul,' domici'liada
Dia 01" de maiQ indu.striária, nasciU8 em e resid�nte" em' Estrada '.'

O O· d" Lutz Guaram,ir.im." Deste Bsta.- Garibl!ldi, neste dislrito,_ ar., lar 101
li d 8 BLenzi;

.. , ", ddo, _
domlCI a a'. reSl-, filha de . ertoldo, ur-

- o ar. Bertoldo Baú, dente na Rua Do�In�o� waldt e Lili· BaumlJOn
mano, eDi Três ��ios' ,

do �a �ont nelte dlstr�to, Blierwaldt.
Norle;

.

, _ r'. ',fIlha �e. José Dereth. e
_ o sr. Hiliirio" Älfon- de Maria Denk Derettl.

ao. Gneipel, em Schroe- Bdit�l n. 8451 de 23/04/74der II; '- \. , , .� -

� _k - --

Adem�ar -Laube-, e
,

!
- A Gar?ta. WIlma

.. Renita Kopsch'�lilnck, em JQlOvllle; " , I' '. "

,.\
_ Dona· Hilda Bcu-" Ele, brasileiro, solteIro�

mann Nesfa·· lavrador, nsacido em Ja,.
_ � GlJr�lo Lutz Klein' raguá dO' Sul, domicilia�
- o Jovim Reno Bauer; do .8. "t:e_8id�llte em Rio
_ a sra. Nevia: Maria

Morrelfi 8ckemberger, em

Curitiba -PR-.

"éORRflO' DO PDUO"-
fundoçãh: 'flrtJ'._!1Uller i 1919

CaCMF 8'-4811.591/001
- 1974-
Diretor

I!uiênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 26,00
Semestre " Cri 18,00
Avulso • . ;'. Cr$ O,�O
Número' atrasado Cri 0,60

ENDER�ÇO:
Caixa Postel, 19

Rua I, n.· 13'0 - Fone: 2013
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Aniversários

Dia 02
_ O ar. Ärildo Stluzer;

em Aricanduva .PR-; J
- dona Lucila Emmeo-

doerfer;
.

- • !IriI. Angélica Mu-
rara; �,�,
- d sra. I!.vBnir;'!espo

sa do Sr. Henrique Nicol
luni; 11

,

'liMottliistâ;t não,

faça do seu
I

Carro uma arma.

,

I'

"

'Despéd:ida 'e 'Agrade,c.iin�rit'o'
Desejó exiernar 'aq'ui ós mr.iu� agradecimen

tos iss bondosas enfermeiras' e aos dedicados
mé�icõs

'

do Hospital S. José 'e Hospital )aragu@,
ao sr, Gerente e ao Garçon do Restauran,lft! "Sha
Ion", ao sr. AIfQnso, Búa' (pafticl,J}armente "Tio
búa"), qUI! para mim: foi muito m,ais que um tio,
quiçá um pai e que esteve ao. :mel;l:' lado na hora
em que mais precisei (Je ajude', às minhas Si�
pálicas freg-uezas e agradeço ,também II gentil
hospitalidade que rece�f do povo queri�o e de.
min,hli'eslinià 'de�l'a�_J)ela

.
ç�d�de � Olle-: lI'!,liill!�, ve

zes me demonslroúLsu'a 'aimplitai �íp(jr isso 'sem,-

pre terei todós em bOll e agradável lembrança! I

Peço desculpas :si ,algumas torsas eveatualmeote
prometidas, eU niio, aa, pudess� cumPrir e si 11-
algumas pessoas em algo me fâlhllràm,) confes
ao-lhes que, não guq�p_p�r$���nlimenlo algum, pois
no meu coração jamais exiatiu lugar para ranco_r.
Cc111'I issó' mé' deapeço:de itodo's com saudades e

à todos conserv8te,i l'boa ,amizade. �'Y, aborö UB

alô especial ai eatiml!!do Tiobúa, deseando mani·
feálarle' mia 'más ain'ce'roa agradecimientos 'e'ri 'ra
zón de su abn'egada, desinteressadill y ,bondosa
dedicación con que me disfinguió, assegurando
mlJDlenerle un senfem.itnto=, ,d!t>. buena, pareana
amisfadI"

Com saudações' ,p''8ra todos: ,
r. .,

janete-Clilbelereira.
" 'i

em geral,' espel:íalméole
Gaita e Acordeões

COll1plelO sortimenlo c��m 8 q 120 baixo.
-A

"

Bandol'feon
, Pianos:'�Fritz Dobbe�t� .

-Grande Variedade de modelos
HãrmôriioB "Bohn»

ÓRGÃOS 'TUeULARES E ELETRÔNICOS
-

. Guitaras e AmpIüicadores
Instrumenlos pata.Orquestras. Bandas e

.

Conjuntos,Modernos;
Violinos _ Violões _, Bondolina, ti, ,Banjos,
Flaulas _ Clarinelas _ Pistons - Saxofones
Trombones - BaixQs e B'alerias completai
Pandeiros\ - Chocalhos _ Maracas e Afuchês

Métodoa '__ Cordas e Palhetas
: �, IQS1rJJQl�';tos p� Fanfarras: Bombos - Tamborea - p'raloa e CorD�tas

Para Músicos ProfissioDais� forneço também l�trumento8 Estran
geiros: Violinos, Flaulas, é Clarinelas, tipo «B��hm», PIstons, ,Trombones,

Saxofones bem 'como Bocais e BoqUIlhas .eslrange'lras.. t ': v'" p' < .l.':''f. 'f, j
� f \

IPara lTIalores informaçõ'es, consultelTl a .,
.

,

ElP[O�IO "LYAi" MUSI�lt· 0[' P�ULO lOBS
'.

Rua Jorge Lacerda, 242- _

o

Caixa -PõslaT,-39�'
,�, , ,--

São Bento, do Sul -' Santa Catarina

E para que cl,legue ao 00-

.meclmento de todos mandei /
passar o presente, ,:_dital qUe, '

serA pubHcado pela imprensa
e� ein oartór1o onde _aerá
afixado durante 16. dias. Se
algaém souber de algum im
pedimento acuse-o para os

!ins lega18; /

AURBA MüLLER GRUBß�
Oficial

_ O· sr. Nelson Kreulz
feld, em Jaraguazinho;
_ o Garoto Ramiro

.schmilz.

Dia 03

, I·· Camplohl. de Educação
,

Civici

O hastamenlo Idl:l
Bandeira' e o canlo
do Hino Nacional S60
obrigatórios, uma vez
por s�mana, em Iodos
o's eSlabelecimentos
de qndlquer

gráU:Je
",

ensino, 'públicos ou

particulares,
"

- O ar. Martinho Ren-
gel, ein Rio Cirro;'

"

,- - a sra. Malilde, espo
aa do ar. Germano Horst;
, - o sr José· Oliivio
Tome!i!n, �em Jara,gu.azl:
nha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EJt.d� de Santa c.tari�a Crônica Carioca.
[Prefeitura Municipa( de Jaráguá do

1

Sul
Requerimentos Despachados Pelo Senhor
Prefeito Munioipal de Jaraguä do Sul

A"vista da Informação como Requer
Ârthur Priebe, requer ,istoria e hablts-se, EI

fino Priebe, requer vistoria e habita-se., Afonlo
Reckziegel, requer Iícença para construir rima casa

residencial. Norme Li88emberg, requer licença .para
construir uma easa resideneial. Egidio Vieira, requer
licença para eonstruir uma casa residencial. Irínsa
João Barutfi, requer licança pára, consrruir uma 08

sa resídeneíal, Adernar Wagenknllchl, requer licença
para eonetrüir um muro em terreno de sua proprie
dade Wigando Bejwaldt, requer Iíeença para cons

truir um rsneho da madeira nos fundos de
'UI 081. relid.ncil,,}. Manoel de. SOUI8, requer
vistoria e habite-sé. Paulino Padri, requer licença
para construir um abrigo nOI fundoa de SUB 01188

resideDoial. lrio José Gorges, requer villtoril:!' e' hs
bite se. Ogsssé Roberto, requer vistorie e habite-ae.

'

Humb.rto Aloantara de Medeiros, requer licença pa
ra oonstruir qma caiS resídeneial.. Leonida S. Fink- Leopoldo Schuster, re<;luer licença para e8t�b�.
beiner, requer vistoria' e habita se. Orlando Splilhl. leeer-se com. o ramo dI!' Pintor Autõuomo. D?mIDIO
requer licença para construir uma casa residencial .

../

Dona Franeíaca Ltda, re�uer. AlTar'. de Lteenea
Alfredo Bude, r61qll8f licMlça para demolir 9 reeons- pa�a est.abelecer.s� c/ eserttérío, Dommgo Andre

truir uma CUI! em 8ua propriedRde. Ivo Vieira, re-. zeJB'Yskl! requ�1.' �Icença para eata_belecer·se com�
quer vistoria e habite-se. José Teodoro Pereira, 're- Car,plOteuo.. FlOrindo pber, requer Alvará .de LI,
quer licençs para oonatruir uma cua residE1ncial. cença. Orlando TllmbOlll, requer Alvará de Lloen9a
Alfsu Negullrbon, requet licenC)a pau oonatrurr ums para 8stabeleeer.se como Representante Comercnal
CS88 residencial. Alcir José Maffezzolli, requer vill- Al1:tônomo. VolkBpeças Com. �e Pe?as �/ automó
toria e habite-Be. Miguel, 8chwartz, requer licençl T�I8 Ltda., requer Alvará �e Licença. LUIZ K�awll
para' conltruir uma C8sa {residenoial Alidio Piccolli, kl,. requer _ AI'V'ará de Licença psn. LocalIza.ção
,requer licença para oonstruir um muro. Rllldibertó 8 fim de exelorar o ramo de �reljlt8çã� de servlçol

Janoing, requer Hoenqll pli!'!} construi,r umA easa re.
de Cons�ruçol)s em Geral. Maria Cleonwe Antunes,

lideJ'lcial Mecânioá Jaraglll'i. Ltdll, fpquer lioença ps. requer lIo.8nça para .estabele!3er.89 co� o. r8�o de

ra cf:lostrull: uma Oficina Mf'cânica. Olauaio M,moel �aborató�Io de AnálIses CIiDlcas no Edlf.lclO PICCO

Ferreira Silva, requer tistoria e 'habite-Ie. José Bre. h. Gabevi - Transp. e Repretl.",requer lIc{ença pa,
Dak, requer licençs para coostruir um aumento nos ra estabelecer-se com o ramo_ de tr8n8�0�tes de

fundos dI' sua p,op iedada EIRtro!lintores Jar&gui cargas, em geral e representaçoes comerciais. <

SIA, raque!' Alvará lje Licboç8 para a Construção si- D e f e r i d o
to a Rua Joinville.

Certifique·se
_ Lui� e Otilia Nsrloch, requ9nem' uma certidão

negati.a. Ag�nor Poffo. requer por certidão' a data
da baixs de 18U estabeleclmellto. AntO'nio Zimmer
mann, requer por certidã� �i o reque�ente é ou não

(
devedor a Fazenda MUDlC1pal. Dommgo. Andnza
jewski, requer uma oertidão negatiu. Osmar José

I· Waldemar Vieira, requer baixa de SU8a ativi
Vsilatti, requer uma 'certidão negativa. Udo Wagner, dad'es como fotóg'rafo autÔnomo, Leopoldó Schroe·
ragúer uma certidão negati9a. Jo!!á Renato Canalho, der, requer

. ba'Íxa de suaI atiTidades como' moto
requer ums certidão de oonstrução. U'e Nilo Weie!!" rista autônomo. r'

requpr uma certidão de construção. Domingol San·
aon, requer por eertidãa si é ou não dnedor a Fa
zanda Municipal. Pradi Auto, Peça9 Ltda, rjquér por
certidão sí á ou não devedor 8 Fazenda Municipal..
Met. Artd03rro Ltda, requer por certidão si é ou nio
deveder a Fazenda Municipal. Prosul Ltda, requer

, uma certidão de oonstrução ..Gustavo Mllth8di, requer
uma certidão negativa. Orlando Tambov�. l'equer por
certidão o iníoio de suaa ati,idadell. AntOnio Zimmer.-

mann, requer uma ,oertidão de construção. Clara Pe
dri, requer por oertidão a data ,da baixa de sua ati
vidade. Ind. 9 Com. Bernardo !\feyflr Ltda, requer
oma certidão nagativa, Vitor Zimmermann, requer
uma certidão de ,construção. Ar-ald Birckholz, requer
uma llertidão dOI pagamentos dos impostos em no

me da Firma Ois. Mãquin:ils, Filma0 de 1969 à 1972,
Felix Wolf, requer uma eertidãe . dos recolhimentos"
dos impostos de 1968 B 1973 ..Franoisoo Leíthold, re
quer por eartidão de que eeha-se fnsertte eomo mo
torilta autônomo. Orlando Jarueiesuk, requer uma
oertidão ds eonstrução. Met. Erwino Msnegotti LIda,
requer por certidão si R requerente Et ou Dão de,e
dera R FHIE'nds Municipal NiIto Gartz, requer por,'
oertidão li o requerente é ou não devedor a Fazso
da Municipal. Augu8to Hartmann, requer por certi
dão al o raqoerente possui ou poslúia algum filmo

de comércio ou tndüstrte. Orlando MartíRi, requer
uma

I
oertidão de baixa:

'

. Conceda-se

Waldemiro Pinho, requer lecençs para cóns
. truir um mausoléu. �Silv6i1tre Schlickm�nn, requer
licença para con�truir um mausoléu Olavio Rusa,
requer' licença para oonstruir um mausoléu. Ivo P.·
Klein, requer' licença para cons�ruir ,um maul!oléu.

A·v e r b a � s e a B a i x a

I

Ao Diretor do DF. Fornecer Declaração Ba
seado nos Documentos Kpresentados

/

Vàl�ntin Marutti, João Fitz, ,Liberto Kopsch,
requerem por certidã.o 1118 os requerentes �xercem
atiTidades rurais neste Municipio.

, ,

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 1974"

Irmfo Leão' Magno Aniversaria
No próximo dia 30 estará completando 76 anqs,

nosso colaborador valioso II! educélciooistlJ de lonllo
tirocínio; ao encerrar o presente· an,o, o Irmão Leão
completará 50 anos de atividades ligadas ao mallisté-

.
\

rio.
A li>ireção e os Puncionári'os do n08SO Jornal

parabenizam ao ilustre anive'rs,ariante e lhe formulam
inúmeras felicidades quando se extinguir, a septuilgési
md quinta velinha ao som do "Parabéns a você, nes·

ta data ......".,
, '

Atualmente. o Irmão Leao ,se encontra em Terei.
iópolis,< num curso de 10 semanas sobre t�m.as ligados
à, vida religiosa; de Já ele nos manda umll publiéllção
que transcrevemo� em nossas colunas de hoje: ,

Recanto, "Quebra Frascos" . ,

, É uma/localidade situada a 9 Km. de Teresópo.
lis; ai se cóncentrou a Seleção Brasileira .em 1970, dn
tes de partir para o México porque a altitude superior
aos mil metros. cria um clima elrunamenle frio.

DenomiDa se "Quebra Fra.cos"
/

porque os pri
meirós moradores deste recanlO. todos naturais da

:Sul9a, ao chegarem, quebravam seus vidros .de remé·
dios visto que a salubridade ambienlal os curava me

lhor que os re!Dédioa.. '

Cercados de altos montei, o úni'co ruído que se

óuve, é das cascaias e um oUlro jato riscando' o céu
sempre azul; dQrme se o melhor dos sonos: além da

natu,resl!l tranquila, hri uma _tranquiüdade de espírito
fomentado!! pela convivência de peS.OllS totalm�nte "o
tadlls ao lerviço de Deus e bem-estllr dos semelhan
teso

/ Para DÓS, criados no Sul Brasileiro, causa. es

trBnhesa que haja tamanha quantidade e qUlllidade de

pinheiros, capazes de propiCiarem pinhõel em qua!le
todo o período do Bno

,

,Quem quizer recl,lperar se, passe ';lma ,e.mporeda
aqui, em "Quebra frascos";' sempre ha vagas para

hóspedes que demandam o sossello.
.

, Em "Quebra Fra6cos"; Estado do Rio de Jaq�i
rt', as peslaas reCUpiimJm rBpidlimente, não l'penas a

Wandern de Wolken
Beira0.Rio Clube> de Campo Unterm blauen Himmelsbogen

Wandern weisse Wolken viel,
Assembléia Geral Ordinária Woher kommen sie gezogen,

Edital de Convoca�o
Und wo ist ihr endlich Ziel?

Pelo presente são convidados os me?",broll da /Wolken steigen aus dem Meer,eh"
comissão Uiretorl!l do Beira Rio 'Clube de Climpo. pa- Wo im Sturm die wogen sprue D,

ra comparecerem na sede do Clube, à rua Anllelo Und sie ziehen fQrt ins Leere,
Schiochr.tt, s/n" no diaß9 de mllio de 1974, às 20,pO Doch ich weiss. wohin,�ie zieh'n:
horas li fim de delibercirem sobre o seiuinte: Da, wo lie sich hinbewegen,.

1) Eleição dll novll Di'reloria ,/ Ueber's Meer, zuw weillsen Strand,
2) Assuntos Diversos ' Fallen sie llls warmer Regen

)aralluá do Sul, 09 de abril de 1914 Auf mein liebes VaterlaÍld.
Pedr.o Do�ini, Presidente

< Von der Wolke kommt der ilegen,
---......------------------

Von der :Sonot kommt das Licht.
Und ein Bluem'lein an i!en Wellen
Waechsl darau!!: Vergissmeinnicht.

Rudolf Hirsc:nfeld, São Paulo

Desejos de Retôrno
Ello Theodoro Wanke

,

Eu quero pôr de novo flll calças rOtas
sair Da chuva, andar \pela calçada,
juntar-me à garrulice alvoroçada
dos bandos de garotos e garotasl
Sentir de novo as arrepiantes gotas
DO rosto, os pés metidos Da enxur,ada" ,

.

o espirito 21snzando, sem l!lais nada,
sem mais me preocuparem eOllsas doutas•..

Não :pos(Jo trl1bslhar ... Nesta vidraça
que o meu suspiro de saudade embaça,
escorrem cristalizações de sonho .•.

Ah, Fausto, eu te compreendo! Se o demônio
surgiue agora, 'eu tinha 8 alma danada
em troca, de zanzar pela enxurradal

saúde, 'o que � já muita coisa; mlls recuperllm especial
mente e sem esforço, a fé: sentem-se' mais perlo de
Deus.

.José Rainha,
/

JUíZA VíTIMA DE DESASTRE A:Jj;REO -

Juíza de direito em Alenque-Parä-Dra' Maria d.
Nazaré Nauar Chaves viajava num CBSSNA ,até
S8D�arém, para submeter-se a tratamento médico.
O aparelho caiu no laffo Aremanaí, na Costa de
Aritapers, numa profundidade de S metros, perto
de Santarém, morrendo todo". Casada com um

Oficial das Forças Armadas, que serve em Porto
Alegre-RS aâsumíu a Oomarea somente para pedir
Iíeenea e acompanhar o marido na sua elltada no
RG. do Sul O piloto não atentou para o 1Jl8u_tem
po reinante. Bra peraense, nascido em Soure-Mars
jó, e deixou dois filhos.
-

O COPÃO - Rui Porto, no seu programa de
10.2, consegue .

entoar para alguns poucos que 88

animam • reproduzir I>U81 opíníões Insenaeta e

com isso poderá estabelecer. confusão ou a in
tranquilidade na formação da seleção brasileira..
BIt-' não deveria· se permitir 8 demagogia desla
natureza só para aparecer agradável ou bonito ao

te os telespeetedores da Goíäe, Mioal, Pernambuco
ou RG. do Sul. Taill eomeatäríos são da Folha do

Norte-BeI6m-Pa-:12.2. quando qui. inlinuar Zagalo,
que "esqueceu" Falcão, Chleão, Aral e oatros Ilue
tres anônímes ou desconhecidos.
/ STRIP-TRASS COM MUITA HONRA - Numa

beate de Caracas-Venezuela apresenta-se como
"La Colegi.l", mas. depois, de alguns pIlSBOI de
da:nça, Iivroa e· uniformes eatão no chão, ae-ndo
aplaudida delirantemente pela sua esplêndida nu

dez Toda. as um.nas 8 gareta �nTia um certifi-
'

cado de virgindad6 a sua mãe, Segundo o jornal
Ultimaa Noticias, d. Carilc.s, jamaill� teve relações
s",xuais. O certificado que ela tira explica a moça
é para qne Bua mãe a compreenda e Dio fique
delgost(,l8a com a n8tureza de S8U trabalho. O
Globo nllo cita seu nome (G12U2).

FECHADURA sO ABRIRÁ COM VOZ CONHE
mqA - Herbert J. Reitboeck, 'da Westinghous8
Electrie ,Corp afirma que, dentro de dois an08 tê
la, á desenvolvida, fi que ela só S8 abrirá com a

voz do dono da casa - Tal noticia vem de PUta-
burgh-Pennsylvania. _

ENFERMEIRA PRESA POij T,ER FEITO EUTA./
NÁSIA - Em Copenhague-Dinamarca ela cujo no

me não foi revelado, confessou que matou lIeu

noiTO Erik Nikolajwen, a 7.1.74. eort8ndo o supri.
mento ,de 9xigêoio.

O SENADOR ANTONIO CARLOS KONDER
RßIS não' crê no lestabelecimento da-Constituição de
67. que relatou.' embora seja fonte inspiradora, parI
elaboração dos instrumentos legllis capazes �e eSlabca
lecer, em nosso País, � plenitude demoCrfttica, sellun
do os ideais revolUCionários

SUPLETIVO GINASIAL-Audio Visual-prof. Wal·
dir Duarte Geollrafia Gera:-2-A Terra Curso Grátis
Pús -no lixo esta apostila, dado, haver erros de portu
guês e de geograJia, que estudo desde 1918. Vejamo·
los-Viajem "Imaginem, porém, qu,," faltou a vIrgula
tnlre" imaginem e porém" Pensava-se que seja eons

lituidg" no lugar .de" que fósse" quais as 'camadas"
AS é artigo, mas o lIUtO apliCOU em as uma cruc.
Nl! pergunta 239· comeu a crau em perteBcem A era".
mesmo se verifica na perIlunta, 298 em" quanto II ori
gern". 'A terra é constituida por tres camadds", o que
está errado. O colunista do!! Liberal Isaa.c Soares, a
1l.2. tllmbém colocou Valença, aa Guanubllr. e não
DO ESlado do Rio.

COO. PROC. CIVIL-Com 0- seu· odvento, 'veio
uma figura nOVll do instituto de Falência, que é li
irisolvencia civil_ ou II declllração da falênci@, da pes
soa física sempre que lIS dívidas 'excenderem a impor
tância dos bens do devedor. Se o juiz declarar essa

Insolvência, o devedor perde o direito de IIdininiBlrar
seus próprios bens.

CRATO CEARÁ-O GinlÍsio Diocesano vai fazer
um quadro com os retratos de Ileus alunos, que ga
nharam notoridade D6CioJ;löl. Na fila da furma de 1932,
estarão o bedel e o sinaleirQ da' escola João Gonçlll
ves de Sousa. o atuei Senador Wilson Gonçàlves e

o ex-governador Miguel Arrau, de Pernambuco.
I

!Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO

Rio (AN) - O oomparecimento de delegações
de oitenta 11 seís países à posse do Presídente Be
nesto Geisel confere justa dimensão ao prestigio
internacional do Brasil.

A inauguração de um novo período adminis
trativo no Pais deixou de ler tema elrcunseríto
aOI tnteresses da politica Interna para ganhar re.
sonâncía e projeção em um circulo maia amplo de
outras nações, faoe às responsebtlíâades que o

Brasil pasaou a ter, tntemacíonalmente. Mais do
que um -gesto de eortesta formal entre governos, a
vinda de tantas delegações estrangeiras a Brasilie
reflete o peso crescente de nossa presença nos ne-

gocioR mundiais.
.

Nesse contato mals próximo com a realidade
brastletre, OI visitantes ilustres puderam. por certo,
avaliar a verdadeira extensão do processo de tranl
formação criadora qU18 eomeçe a fazAr do nosso
Pais uma Nação desenvolvida. Foí-Ihes dado ver

que o principal agente desta transformação é o

próprio povo brasileiro, devot�do com todas a8

IU8S energias a construir um estágto de desenvol
vimento integrado e harmonioso. A elevação doe
padrões materiais de vida correspondem modificá
ções e o número de oportunidades pará todos.

Esta é a nação referida pelo Presidente Ernes
to Geisel, em seu discurso de posse, que «ganhou
inabalável confiança em sí m.,sma, avaaeando a

largos pilSSOS para seu destino de grandeza, que
nada mai. deterá».

O. delegados que vieram para a investidura
do novo Presidente puderam verificar que, díspon
do de todas aB condições para se tornar um gran
de Pais, o Brasil está trabalhando afincadament.
com este objetivo. E que, pela própria Indole de
noeso povo, deveremos influir eada vez maís, daqui
por diante, DO sentido de uma politica de convi
vência pacifica entre as nações e de relaciona
mento amplo e cordial entre 08 povo•.

Se esta é uma diretriz invariável de nossa

politica exterior, natural que apresente maior den
.idade quando voltllda pera os países do continente
que se identificam eonoseo pelo conjunto de ideail
• de aspirações comuns. __

.

Sem qualquer pretenção de liderança, () Brasil
8stá conscientct de que sua importân.cia natural no
oontexto latino-americano tem, em· contrl!J)artida,
responll8bilidade. Dai haver o novo Chanceler An
tonio Francisco Azevedo da Silveira, frisado que
o Brasil pOde e deve ser um dos catalizadore8 do
diálogo que 88 transforme na expre8são da vonta
de latino�americana para se projetar no cont�neD-
te e no mundo.

.

o . Sonbo de Sinpbrônia
Myrtes t!lathias

Ape.ar do nome e.tranho, Sinphrônil 18v�n a

mais comam daa .idaa. Não que f08.e pobre ou

pUilasae o8eellidadei!. Pelo cootrArio. POlIlUístl Dma
C!!I. conforthel, um marido dedicado, uma filhinha
booUa • ladia. ]C até digersão não lhe faltna, qa.
n08 bailes e no caronal caia na folia, tiratado da
9ida tudo que a 9ida pOdia lhe dar. .

"-
Mae ,pu, q\le era 8IIseooial, Sinphrônia não

poslofa.
-

Um dia Siophrônia lonhou. Um lonho tio nUi
do que até parecia gerdade: elta98 perto da porta,
olhaodo o campo ",rde, quando o incêndio começoa.
Um fogaréu daquelas de Ulostar Qoalquer Bill.

8inphrônia 9io, entio, que BI p8UOU· presentes ••

di'idlam .m doil grupo •. No logar em que esta..
um dein não havia fogo. Oorrell para li e acabou
descobrindo que se trata .. de um grupo de crentel.

Voo ficar êom elel para me li.nr do fogo
pen�oo.

O sonho foi noma sexta-feira. No domingo
imediato, luando a filhinha de três aoos, Sinph,õnia
.aio l procora de uma "igreja crente". Depoia d.
muito procurar, encontrou uma congregação 89aD

,éliclI. "

A oma moça qoe estafa na porta dine:
Vim. aqui para .er 18 hã ... Ivação para minha

filha. porque pra mim, qua ii pequei tanto, acho
que não hs mais esperAnça.

.

Como não há 8sperança� per,untou lhe 8 mo-

"" 98 - A Bíblia afirma que
"
... o sangoe de Jeaul

Cristo ... nos purifica de todo o pecado". Por mais
longe que h.nha andado, se a iãbhora ile .oltar
para ObUS e or.sr qoa. Jesus morreu em Reo lugar,
O ahlor de Deue é grande bastante para perdoA-Ia
e li,rá la dos leos pecadall. I

Foi 8Isfm que D. Sinphrônia, de nome compli
oado e vida siJllples, encontrou oma solução para o

medo que a atOlmenta.!!. _

Como :firmou um dos mais famosoa .teólogos
de nossos dias, o pensamento mais profundo qoe
existe é elte: "Deua me ama • eu o sei porqoe a

Bíblia me diz." .

I Diante de todas ai desoobertu doa últimos
tempos, iato pOde lhe parecer simplel demais. Mas
saiba que a aceitação dessa gerdade, pode modifi
car inteiramente o rumo de eoa 9ida na terra; po
de dar-Ih. a cerleza de um lugar no oéu.

Eslado •• Sanll Calarlna

Prefeitura Municipal da
]arBUHd �I' 8ulI•

Edital de Concorrência N. 01/74
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, hz

saber a quem interessar possa, que se acha 'aber
ta concorrência púbHca para coneessão e explo
ração d08 seguintes serviços no Cento dit Informa
ções Turisticaw:

Sala n.°.1, Flora; Sala 0.° 2, venda de souve
nírs @ Sala n.o 6 barbearia.

A locação de que trata o presente edital de
concorrência terá 8 duração de 5 (cinco) anos, a
contar da data da a8sinatura do contrate.

O valor do aluguel de cada uma das sala.
não poderá ler inferior 11 Cr$ 500,00 (qulnhentoe
cruzelros) mensais, 8 será reajustado na proporção
do aumento do salário minimo regional a partir do
ano de 1975.

I - Da documentação
Os .ínteresaadoe deverAo apresentar a seguín

te documentação:
a) Quitação de impostos, federais, estaduaís a mu

níetpsís;
b) Quitação eleitoral It
c) Quitação Militar.

II - Da proposta -,
... As propostas 'deverão ser apreaentadaa em

duas viaa não contendo vícios de qualquer nature
za, que possam suscíter dúvidas, tals como: rasu

ras, entrelinhas, etc.
As propostas deverão ser assinadal pelos in

teresl!lad08. devendo, obrlgatortamente, conter o

preço da oferta da !!laIa desejada.
III - Da apresentação da proposta

e da documentação
As propostas acompanhadas da doeujnentsção,

deverão ler apresentadas em envelopes fechados,
contendo os seguinte8 díseres: Prefeitura Munici
pal de Jar8gus do Sul - Concorrência Pública -
Bdital n.O 01;74

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

,

As propostal serão recebidas pela Secretaria
da Prefeitura Municipal.

..

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

,Ierva-se o direito de escolher as prop.o.tas que'
lhe oonvier, podendo rej�itar todas e anular total
mente a eoncQrrêneia de que trata o presente Edi
tal, bem oomo, dar preferência a quem melb.or fizer
a instalação, Bem que caiba aOI participantes direito
de interpelaçio judicial ou extrajodioial ou mesmo

indenizaçio de qualquer natureza.
V -:- Da abertura e do julgamento dos

documentos e das propostas
A!!I propostas lerão abertas às 14.00 horas do

dia S de maio de 197., nó gabinehi do Rrefeito
Municipal, facultado a presença dos intéressados.

O Prtlfeito Municipal no UIO das 8ua8 .tri
bui�õ8., baixará portaria designando uma comis
sio para proceder 8 abertura e julgamento dOI do
cumentoR e dai propoItu.

Jaraguá do Sul, 02 d. abril de 1974.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

A· Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do
Sul, comunica aos senhores ·agricultores,
que ainda não fizeram .5ua declaração do
movimento econômico, deverão comparecer
na Prefeitura, até o dia 30 de abril impre·
terivelmente, para fazer o preenchimento da
mesma. Comunica outrossim que mesmo

,aqueles
.

que tenham exploração agrícula, e
que residem lia perímetro urbano da cidade,
também deverão preencher a dita declaração.

I

Espirado o prazo acima mencionado,
serão tomadas as medidas. cabiveis, . ou seja,
será aplioada a multa de 50% sobre o salá
rio minima vigente no estado aal infrator�s.

Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1974.

Só
(

Padre Nosso do�au D'Agua
Santa Cana que e8tás na roça, purifioado seja

V08S0 noms. Venha a nós o vosso liquido, pare be-. '
bermos à nossa vontade,· aeslm no buteco como em

qualquer lugar.
. Vinco litros de cada dia n08 dai hoje; perdoai
as vezes que tomamos. menos, assim oomo nós
perdoamos a síauce em que voce nos põe. Não nos
deixai cair na pt;.!_são, mas Iívraí-nos da Redlopa-
�rulh8. Amém. -

Carnaval
- Rapaz, no baile do Municipal eu dancei oom
uma garota aspetaeular! .Mas teve uma hora lá, que ,

ela me meteua mão na cara.
'

- 'Que é que você fez?
- Nada, não. É que ela estav:a faotasiada de ma-
pa do Brasil, e me perguntou de onde eu era. Ai

.
eu fui mostrar e taqueí o dedo em Belo Horizon,te.

Coisas da Paquera
Interceptado pelo ínsístente apito do guarda, a

moça não ligou, infringindo - d8IJsa forma - as
normas de trãnsíto.

O frustrado guarda foi ao encontro da moça,
barreudolhe o csminhg, e perguntou lhe:

.

- Você não ouviu o sinal que fiz para parar?
- Ouvi sim senhor, seu guarda, mas se eu

Iosse parar para todos os homens que fazem slnal,
eu não- teria cheirado aqui.

.

IDterpretação
Um eaípira assistia televísão, quando um ami-

go pergunta-lhe: .

.

- Como é Zé, firme?
- Nio Futebor.

(Colab. Ide ·Valquíria' e Adiar).
Cultura lurística

Um novo rico em sua prímeíra vi8gem à Eu
ropa, olha demoradamente o Coliseu, em R.oma, e

depois comenta:
.

- Não sei por que esse pessoal começa a

contruir esses enormes edificios, S8 depoís não
tem dinheiro para terminálos.

Dá Léi
É célebre, na História do Bralil, a Constitui

ção de João Ribeiro, que só tinha dois artigos:
! - Todo bruileiro fica obrigado a ter vergo

nha na cara.

2 - Revogam-se as disposições em contrário'
(Noticiário VAP).

Povo desenvolvido á· Povo Limpo
Alude a li�pesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

Fundação da' Academia
Brasileira

/

de Humorismo
Luiz Carlos Bravo, editor da revi!!lta A Byen.

e autor da coluna A Bncuclopaedia, publicada em
11 jornais, acaba de laoçar .1 baleS pSl'a a funda
,lo da Academia Brasileira de Humorismo.

Trata·se da primeira vez DO mundo em que
o humorista profi8sipnal é levado a .6rio .-eI8va�
do· à mesma categoria dos literatol.

'Ninguém pode negar o valor do humorista em
todal as f88e8 da história dOI povoa. embora es
tes já o reconheçam, quando pagam salários fabu-
10s08 a alguns de seU8 ídolos de momeotoi agora,
'com a fundaçio da Academia, ficará definitivamen
te aSliegurada a sua imortalidade.
\, Os 30 Homenageado. da Academia serão elei
tos por um Juri compolto de 20 pers09alidades
brasileiraR. 1'odos 'terãd OI seos respllctivos patro
nos; escolhidos entre os nOl808.humoristalJ imortais
já falecidos.

Serão e!!léolbid08 também sO Homll'nageadol
correspcmdentes entre humoristas estrangeiro!!.

A sede da Academia lerá em BrßsHia afim de
evitàr ciumeiras entre o. grandelJ centros bralil�i·
rOI.

A Academia distribuirá regularmente as "Pa'_'·
mas Acadêmio8s" entre a8 pessoas que, não sendo
humoristas profissionais, tenham contribuido para
a alegria dos povos.

Anualmente serio concedidos OR "Papagaios
de Ouro" (folheado) a08 h.umariatas nacionais que
mais se destacaram na imprensa, elO livro, televi·
!!Ião, no cinema, no teatr(l e no rádio. Aos estrao
gi,ir08 que mais se distinguiram na imprensa, em

livro, e no cinema, !!Iflrfio concedidas a8 "Hyena.
Ridentes" (The Laughiog Hyenas)

I

Cogita-se também da relrQlamentação da ati
vidade do contador de anedotas amador, lubme
tendo !!e a um exame ·de capacitaçäo e, se apro
vado, conoedendo-Ihe carteirinh8 e distintivo, os·

quais deverão ser exibido8 obrigatoriamente antes
d,'com"çarem a contar qualquer piad� na pre
sença de outrol que nio 11 espola e filho•.
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CORREIO <DO
. POVO SARADO 27-04-74

------�--��--���----���---�--�--------------------

Fa�ecimerilos t
�oliciamos ,

CORl _peSllr}iI Ielecrmento da, seguln
les pessoas:

•
Dia 17

",Osmar Herrmean, neera cidade, com 12 enos:
I Dia 22 .

José Pereira, nesta cidade, com 7ã anoa.
. ,

.

"Correio do Dovo" apresenre aOI enluladoa suas

condolências.

Dia 06
Rogério. filho de Eloi (Re2'ina Líberete) Florianl

Dia 07 ,

Sérgio! Valnei. filho de Fredelino [Celse) Plske
Dia 09 Porém, curioso falo, .ali .DGO via

lader, filho de Célio (Maria Conceição) 'PlllDi�scheck Baixo a mim qualquer solo conhecido,
Dia 1t. Forrou outras os olhos percebiam.

Claudio Ceser, filho de Nelso (Vali Lenz) Hanltn Projelado no rempo, eu me seDtia

Dia 12
. Seguindo para um mundo já perdido,

Charlet, filho de Werner (Vera KIII2'e) Bscher _

Peranle -mlm as Bras. sucedtqm.
,.., ..' �. . .

Dill 14 'Cj

Ingrid, filha.de Bgon (Rosalia Halemaon) BUllendorf
Dia 15

'. ..

..'
'. '

Marina, filha de José francisco (Paula Tecllle) Pelens'
Dia lõ i'

•

fIlIo Cesar, filho de Louro (Silvia Merquerdr] Pletseh
Ademir, filho de Arislides (Eeter) Helfrteh

Dia 18 .

Janayn. ,Crialiaai. filha de Aos�lmo (Janeli Maria) fau.
�o

Nascimentos

Dia 19 \ . ,

lo' lHane, filha de Berna'rd [Carmele} ôtuy
•

Claqdia 'Bli-sa, filpá de ,vilor. (Brica Lenke) Iantsch
Gersoo Brla", 'filho de Elmo (�ulh Wenderff) Kla

., buade
Dia !1

Marceli, filha de Carl (Ursula Kalb) Kreurzteldt
. "Os eumprteientoa deste folha".

lIA

\
\ '

, !

Máquinas de escrever, somadoras, -

calculadora! mecânicas e eletrôníoas, �

máquinas de contabilidade ,e -duplíca- '.

. ,dores aalcool (manua:!,. elétrico e

automãtíco), 'I

Planos especiais De financiamentos

Revendedor para a �egiã;o

Sociedade Gráfica Avenida ltda ..

·�·

G.onsaUe-nos" pesso�lmenle ou pelos
lelefones: 2069 ou 2243

.A.DVOG.A.DO
"

Av, Franklin Roosevelt, 23 _. Grupo 303

Fone 52�1894- � ZC�39 - Rio de Janeiro-GB.

Escritório

A éOMERCIAL
ADvocaCIA· - COIUBILIDADE - SEGUROS

sob a direção do eoonomista e contador:
.

Eugênio Vitor Schmöckel
.

CPF 004354229

Rua', (Mal. Deodoro) 12%/130
Fone 2023 - Cx. Postal, 19

Jaragu' do Sul Santa Catarina

Recursos ftscals-e admlnlstratlvos - Contabtlldade

Serviço de marcas e patentes - fotocópias
LeglslaçAo b'abalhlsta e-INPS - Seguros em g!lral

. Serviços aéreos Varig
Desde 1944 à serviço do progresso de Jaragu' do Sul

,

Dp.Re�-;�::;':',
II .�DVOGADO II,.

.

El!lcritório . ao lado da Preteaura

JARAGUÁ Dq SUL

Planalto Catarinense·
, j, '

i'

Alberto Barbosa (1)
- (do Insütuto Histórico e Geografico

. de Santa Catarina)
(ao Prof. Victor A. Peluse Júnior)
(Eminente geólego catariDense)
I

Quedava eu, certa vez, ensimesmado,
Abstreído no folgar do pensemenro,
Nada por fezer' e nada íezendo.
�úbilo, fui iDopino despenede,
B 00. céus eerregedo pelo vente

Logo saf, bem �blixo as terras vendo.

II

r

. ,

I' I ( I.

PAGINA &.

Gerente de Loja,
matou a amante

... .''''_'' -. "

movido pelo 'ciúme

,-

Blumenau (Sucursal) - Ocorreu 3. feira em
Blumenau, um orime que chocou a cidade. A:
viúva Benilde Maria, corretora de publicidade, jo
vem bastante conhecida no comércio, foi assas�
sinada com 4 tiros de revólver, ria rua Raul La-

.
I

ges, no morro da Banana. Segundo testemunhas
e investigações' posteriores feitas pela polícia, cl
autor do crime é José Paladi Filho, gerente de
uma loja de Blumenau. Paladi estava aguardando
Benilde em seu earro no local. em que se deu'
o" oriníe. Ao que consta, as relações entre OI

"f dois eram bastante intimas e, por razões de ciu
me, ele já havia atentado uma vez contra a

�

vi�
,.. dá da jovem: ,,�.

.

Ao avistar a mulher, quando esta chegava
a sua �cas': José Paladi sacou de um revólver e

alvejou-a, à pequena, distância. Dois dos Öros
atingiram mortalmente' a vítima, Retirou-se rapi
damente do local, tendo a seguir avisado' a po
lícia por telefone. Patrulheíros da delegaoia
Regional de Blumenau removeram o corpo de
Benilde para o Hospital Sto. Antonio.

,

Marido reclama
Minha' , mulher.f

,,'

na polícia:
'

abandonou

( III

me
E o ho,mem reclamava na Delegacia:
-:- Pois é, seu comissário. Não dá prá

entender eatas mulheres. Eu dava tudo prä
ela '8 veja o que me aconteceu. Fui abando
nade .v. Quem assim falava era Francisco

. Domingos de Souza, residente na' Avenida
Getúlio Vargas, casado, o qual apresentou
a queixa, dizendo que sua esposa Alair Gil
gen, abandonou e lar no último dia ís, não
maís retornando: Frízou ainda que Alair,
levou todos oSrmóveis, deixando a casa T�'
zia,.,levando inclusive os tres filhos do ca

sal. ; Pediu providencia! as autoridades, pà
ra. que localizasse a sua "c'ara-me�ade'� que,
sem mötlvo justific�do, abandonou � casa.

I Modo d"lIsado experlmentava
De conhêcer .12 bela geografia
Imagens revertidas percebendo.
O que er. vale, monte se roraav••

'

O chão paearo, vulcão que subte.
Rio. eu vi perecendo e após neseendo.

�

IV

Mas' eià que oum repente ludo cessa,
B fi'oda essa vertlgem que seane,
E Dum deserto branco fui descendo.
BOlão, postado lá como alheio peça
Oll paisagem bela que eu percebia,
Que del ,udD anorenno e ludo venda.

V

A Imenstdão medi desse deserto
Que quilômetros tinha aos milhares
O maior deste mundo certo cendo,
Por' erení lO -clero recoberto,

.

.

.

1· t
Consolidade em lernpos milioáres, .

)
Perfil hortzentel epreseatendo.

Continua oa próxima edição

Radiobrás pode
.'
sair : atá 'junho

,

o projeto de criação da Radiobrá. - empr�-
88 que .controlai"Hodlls ai emissoras de radiodifu-i
slio do Paf� - ser:á' ,encaminhado ao Congrelso.

. Nacional até junho', legundo informou em s,Ao Pau
lo, o lliinistro QUI�ndt de Olinira, daI Comunica�
çõel. 'Juntamente com elll8, projeto, laguirá tam-.
bém o dê atualizaçlo do Código Brasileiro de

Telecomuoicaçõe •. Quandt .de Olinira adianto.
também.que OI 'estudos de .,:iabilidade financeira
do lat'Hte brasileiro. de eomunicaçõel já estão
cODcluidos fi, lerão _Kora enviados à. Comislão Bra
lileira de �tividade. Espaciais.

•

'EncHentes: Holan�a:
oferece ,cooperação
o Consul holandês Jan Vali de Menne,

ofare'ceu ao governo de Santa� Catarina a

cooperação té�nica de seu país, para even

tuais estudos e projetos com v:istas à reali
zação de obras de contenção do enchentes. I

Nesse campo os holandêses dispõe de am

pIos conhecimentos e também de "Know
how"

Il'.. , _ \ J

ASSEC · Advoclcia 8 �ontabilidadl

Terreno para Agricultura
Compramos, área minima .cultivável 10 heotares (40 morgos), seca"- e

não montanhosa, com ou sem casa de moradia.

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA S.A. \

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Max RobertQ Bornholdt

Ddo Domin,os Vargas

,l :.::.;, Advogádo":.
Contabilidade

, .....
Av. Mal. Deodoro, 98 - Jllraa-Ká do 5ul - .sC,

Dr. Frantisto Anleai. Piccione
:Mt.o-.:co - ,C.:a.:a. 1'7 •

(C.P.F.) N.o 004384179 ,

. .\..,
"

Cirurgia e Clínica de Adulto. 8 Criançal •

Partos - Doença·s' de Senhor..
�

HOSPITAL' JESÚS DE NAZARÉ - ClORUPÃ.
Residincia: Dr. Nenu R�molil, 419

co_up.l!l.. - .,A]!Iii'lIrA C.AT�_.]!I(.A

Jaraguaense"
aos estádios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Despachos dó Dr. Prefeito
, Na forma hebttual, Vil- mano. Do progresso só,
mos transcrever mais um não. Da Ieltcídede. do ru
deapacho do dr. Carlos peito, da ordem Quem lê,
Moecyr de Paria Souto, quem estuda, aprende a
Prefeito Municipal de lrao respeitar seua eemelhaeres,
cara, e.tado do ,Rio de apreode que seu direito
JUlliro. -. \ vai .té onde não contllrar
Bi lo: com o dlrelro alheio.

I
"livraria arcádia Aqui-

lição de hvroa téc
ntcos. Defiro. A leuure, o
eltudo, é a blae total e

absoluta do prorr.sao hu

Pode ae argumentar que
exlsrem Oll, extstlrem cri
minos(ls letredos e con

quistadores de grande cul
tura. Aceito. Apenas, estes,

leram e estuderam pere a
maldade. Não obedeceram
o que leram

Não creio que haje um
livro maDdando mat.r ou

couqutarer.
Sou pela leitura. É

o prjmeiro pa8S0 que da
mos em noese próprio be
Deffcio e que resulrará em

pujança par. o Brasil. Não
encontrei na Prefeitur!!
um único livro técnico.

Hoje, Já não é alalm. Olho
para a estante e .veío o

meu tesouro. Meu não, da
municipalidade. Livro. ob
jetivos para o edmmíetre
dor. ,Quem escreve um
bom, hvro deixa para a

eternidade' um monumen
to 'indestrulfvel. Alé Deus,
que é Deus, 110 fixar, seus
mandamentos, eehou por
bem detxé-los escnros a

fogo nse Täbuae da
Lei'''.

Radialisla alemão
.

.vísíícu]araquádoSul
Na última quarta feira

,isilou Jaraguã do Sul o
lenhor VICTOR HAEGE,
LI, relponsAvel pelo Ser
'ito de Trllnscriçõe. Re
dação B r. 8 i Ie i r a da
DEUTSCHE WELLE,
República Federal da Ale
manha. O cit.do homem
da imprenlll alemã, ,iai
tou a RAdio Jaragul,
permanecendo toda a ma
nhã daquele dia em com

panhia dOI dirig,8ntee da
,

emissora 'loc8l. Na opor
tunidade o senbor VIC
TOR HAEGELI. dilcor
reu Bob , ...unt08 du
comunicações \ mundiais.
bem como achou a eida'
de de JaraguA do Sul
uma beleza e mais disle

estar astilfeito em Baber
que OI proerames pro
duzidoa pela DEUTSCHE
W E L L E, encontram
plena reeepti'idade pelo
p6blico oauinte d. região
do Itapocú. O Radialiata
alemão almoQou Dflat. ci
dad. e sua solieita(}ão'
foi de matar as sauda
des, do nOlao goatoso fei
iio pretinho, cereal que
na Al.mlmha nio tem. e

sim o feijão branco. Da-
'pois dOI contatos €m Jã-;
- raguA do Sul, o radialil'
til alemão aeguiq para
Mafra, leu Retorp.o •
Alemanha 8st' marcado
para o dia 18 de Maio
,i040uro.

JBale]l}eIDl�n com�' C21llIDi�eãlo
lreCe�CnOlllla a 1[u�y

, ,

J' oltentaado o titulo
dI campelo do Torneio
Manoel de Souza Filho.
o Baependi, que Deet.,
ano deu novameote mui
tal alegrias a sua torci
da após ter conquiltado
• Terceira Taça dOB
Municípiol, vai enfrentar
oeate final de lemana a

equipe da Tupy,. no Jo.
go que envolve o 1.· •
último eolooado da com·
petiç!,o. O Jogo tElm co
mo atratiTo apeDaa a cer
teza por parte doa ]or
eedorel �o Azur ra que

com uma vitória o titulo
lerá ratificado. Al6m
deste encontro, o Flo
resta enfrenta o Tigre
em PomerGde fi.ando
para\Nerau Ramos n pré- ,

lio entre Estréia e JUV8n-
.

tUI. A classificaçAo aD
tea da rodada final do
torneio está da aeguinte
maneira:

BaepeDdi (campelo)
•om 4-p.p; Tigre, Junn
tUI • Hltr'la com' 8 p.p;
Floresta_ com 11 p.p; Tu
py com ti p.p.

Sindicatos
•

receios a
levam
Prieto

Baquanto iSIIO, Font..
do Ministério do Traba
lho informavam que hti
pessoaa trabalhando em

regime de elcravidAo óo
Norte de Mato Grosso e

no �ul do Pará, confor'
me constataçAo feita por
equipe de· técnieoa da
Pasta.

"Correio do Povo"

um JornaL

Evelin Maria Steíngrâber
Depois de um regolar 98p890 de tempo, o lar

feliz do dr. Ilton (Tito) Steingräber 8 Eleonora (Ler
eheo) Steingräber, recsbeu a ,isila da cegonha, eveo'
to que ae _verificou na manhã do dia 24 do eorrents,
no Hespttal e Maternidade "São Jcsé", deat. eidade.
O ilustre 08881, ratlicado DO ,jzinho munJcfpio de
Oorupã, recebeu UOlft linda menloa qae os orgulho-
108 pap.is irão batísar com o lugesti,o nome de lhe
lio Maria, nome que os irmãos Adolfo e Cariol aplaa
diram, saudando a maninha. "Correio do Po.o", ao

ensejo do feliz avento e no sentido de participar o

nascimento, especialmente a famHia da sra. dra. JaD
dira Albizú, paranoenses ,idrados por Barra Velha,
oomo toIlOll nós cumprimenta o .feliz 08sal, com um
ampln:o carinho!o na Evelin Maria.

"Prefeito preso' por corrupção
O juiz Augusto Kohls,

que relponde pela Co
mar el d. Conceição da
Barra (Espirito Saoto).
deoietou a prisio preven
ti.. d o P r eh it o d 8

Phiheiros, sr. Edeilton
Ribeiro de Soaza, por
trla ilnol, trAI ..6ses e
dez di8l, por o"rrup(}ão,
e luependeu seus direitofl
politiool por cinco anol.
O Ir. ÁdeiUoD Ribeiro de,
SoUZa, que fora eleito

como ,ioe prefeito na

chapa encabe(}lIda palo
ar. Antonio Al,es Fer
nandu, que flllecera ,j.
timado por UIIl deaaet.-e
d. automóvel, assumiu a

Prefeitura. Agora, no en

tant., foi Boa.ado por
mal,euaQão do dinheiro
públioo e outral, irregula·
ridade. - adminiatrativn,
do que relulto. Bua pri
são - MERIDIONAL.

Edil em apuros
A pedidO do Juil da

Vara de Família de Da
qu.e de Caxiaa (Es�lldo
do Rio). o delegado Ade
mir Quintino Barbosa, de
Belo Horilonte (MG),
prendeu o er. Valdemar
Martins Frega, presiden
te da CAmara Municipal

de Santana de ManhllQú.
O 'erndor estA conde
nado a 60 dial de cadeia,
por não hafer pago a

penalo alimenUci. arbi-
_
trada em juizo. Ajnda
ontem o delegado 'Inou
o edil para Duque de
Oaxi8l.

POV� ,dlsaßvol,ida á Povo' / limpo
Ajude I;l limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

AUTO JARAGUA S.A .

Indústria e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação I
Eicam eonvidados 08 senhores acionistu para

assi,tir a Alsembléia Geral Ordinária a realizar se
na sede lIocial, Av. Mal. Deodoro da FOÍlleca, 991,
neeta cidade, no dia 31 de maio de 1974, às 15 ho
ras, que ter' a sf'guh;ate

/

ORDEM DO DIA
1.0 - Discussão e Aprovação das contaa da

Diretoria do aDO dtl 1973.
2,0 - Eleição da NOTa Diretoria.
3 ° - Eleição do Conselho Filcal.
4.° � Auuntoa de interesse da Sociedade.'
NOTA: Acham Ie à disposição dos aenhorea

aoioniatas, OI documentos a que se refere o artigo
99 do Decreto - n.O 2627 de 26/09/40; relativoa ao
exercicio de 1973.

Jaragll' do Sul,
Moacir Luiz Bogo - Diretor Pr.lidente

Pronto programa comemorativo ao

1,.' de maio em Jaraguá
, N. noite da última terqa feira eom a pre"enQa

de 18 t>quipel representativas d. firmlII de nossa
cidade fO,i ore8nizado em conjunto com' o Saniço
de Esportel do Seai local, a programaçio elportiu
que seri cumprida para oomemorar. condignamente
• p"88gem do dia consagrado ao Trabalhador, ou

a,jll, dia 1.0 de Maio. Os jogo. Barão iniciados na
,tarde de hoje (dbado) tendo prollselfuimento duran
'e o dia de amanhã culminando com o desenrolar
du últimaí e decilliYllB partidas no Jjia eonsagrado
ao Tra balhe. O. jogos terio como local o estâdio
do Juven&uI.

A Federaçlo do. Tra latiTas de trabalhadorea
balhadorea em Teleco-_ em indústrias petroquf
municaçõe8' levou ao mica. e sfderúrgica. e
•onhecimento do Minil- DO setor bancário (dos
tro do Trabalho o pro- , 180 mil bancários aindi
blema g.rado pelo pa- calizadoa, eerc .. de 120'
reoer do então CObsul- mil perteDcem a bancoa
tor-GerBI da República estataia).
- aprovado pelo ex

presidente Médici e pu_'
bliclldo n8 Di'rio Oficial
de 21 de f�vereiro
qua proibe a sindicali
zaçAo de todoi! os em

pregado. em empresas
de economia mista. Se
gundo inúmero. lindica
lista8, se tal decisão näo
for revogada, a8 prin
cipais entidadea siDdicaiB
do . Pais deixariam iie
exi8tir, pela ilegalidade
da filiação de a8US mem
br08. Hntre elaa, figuram
,oa sindicatos de ferroviá
rio8 e port..'rioa. Haverá I
também o elvaziamento a Serviço do Povo
nu entidadel repreRen-

Mal antes que nOI aportemos a tabela dos [o
e08 qlle fioou delmiada, umol tecer algumaa eonsí
dera,õel

.

a respeite do regolamellto que rege ore,
ferido torneio de futebol da campo. Cada equipe
participllnte, recebeu o regulamento do qual delta�
camos como importante a alteração havida, e isto
.eom relacão ao aDO p8lsadoi do alimento de minu
tos para &8 partidas a serem efotiudu. Oada eqüí
p. t.rá uma tolerAncia de 10 min.tol, em .e \ratan
do do inicio do enoontro, lendo que poderio I!er
feita!! 4 substituições mahl a do goleir9.- Oll arbítros
já foram destgnauce pelo próprio Sesi e serão 08
lenhores, Alberto Taranto, hoje técnioo do Baepen
di, Renato RUYZln, 'Zéca Santol9 e O popular Ilhni·
nhe. Poder6 huer aeôrdc quanto a eseolha do ar
.bitrc entre Oil dois ad,eraários. Cada equipe para
apresentar um protesto terá que pagar • quantia
de-50 oruzeiro! para oada protel!to .que apresentar,
como em C8110S de inclusão nesta OD naquela equi
pe de elemento de sUuação irregular 00 malmo ex

profilaion81. O campeão do torneio ui reoeber o
troféu "Prefeito Eugenio Strebe" além de distribui-
,tão de medalhu e demaia troféus a08 que melhor
S8 apresentarem durante OI trêa diss de disputas.

Tabela d. Jogo.
Hoje dbado dia 27.

14 Hs. Ind. Artefatol Wolff x Marcatto.
15 HB. Con8t. Seria x Jarllgul Veioulos.
16 Hrs. Ind. Reunidas x Mllrquardt.

Pará amanhA domingo elltAo reservadas as

seguintes partidaa aiDda no eatá,dio Juventinó em
Jaraguá Eaquerdo.
8,30 hl. Menegotti x Samae
9,30 hfl. Delesc x Bmmsndöerlfer
10,30 hs_ Neve8 x Weg

.

. 14,00 hs. Jaraguá Fabril x o Tencedor que 8er'
conheeido nas disputas de peDail entre 81 equipei
da Celeac e Emmendöerffer, Neves x Weg.

Para aB 16 horaa terem08 o Jogo entre o ven
cedor do prélio Ind.' Reunidall versus Marquardt e
o vencedor de Menegotli x Samae.

No dia 1.0 de Maio, cODlagrado 80 traballa
dor aeont..cerAo 5 partida., undo que 3 delall Ie
rio efetivadal! na parte da, manhA e 88 restantn
DO periodo velpertino.
/-, PoderAo, per equipe ficarem no interior tio

gramado 19 elementos, sendo 16 jogadore., os �t '�
que entram Jogando, 08 reservas e mais Oll diri
genteB. Eapera-se o comparecimento de grande
público Deste final de semana à Pra�a de eeportes
do Moleque TravelIBo, funcioDando eomo lempre

•

aerviço de bar e cozinh,a. No dia 1.° de_.Maio lerá
celebrada missa na Igreja Matriz de São Sebastilo
por Padre Blemar Scheid em inteQção de todol gl
trabalhadores di> imenBo Br.eil .

Ind. Reunidas Escalada
A e'quipe d8sta'- tradicional erganiza9Ao Jara

gURenae, que é dirigida tecnicamente pelo repor-
t

ter deste / Jornal Geraldo Joaé, eatá definida para
a partida de hoje a tarde àll 16 hora8 oontra, a
Marqurrdt. Mauri,' Valmor, Zapela. Zinho e Álido.
Ballaneli, Buetger e ChicG. Sólon, Ivo e Kohls.
Milton Grützmacher será o orientador da tlquip.,
que elptlra cumprir boa atuaçlo.

Dr. Francisco Anloaio Piedone
lMl�D -.: co "'" c. JIIiIt..lMl. 1."Z

(c.p.r.) N.o 00(384179

Cirurgia e Clinica de Adultol ti Criança.
Partoa - DoenQal de Senhor..
','

.

HOSPITAL JESÚS DK NAZARÉ - OORUPÃ
Residência: Dr,. N.re. Ramoa, 419

CO_UPÂ - .....NTA CAr....H.J(J!!( ......

Médici vistta Geisel
O ex-presidentt! Médi

ci fez ontem pela ma
nhA uma Tisita. de cor
tellia de 15 minutol ao
presideDte Geisel no Pa
lácio do Planalto, lendo
elta a primeira TIZ ,qua.
8e encontram, - desd'e o
dia 15 de março. O Ge
neral Antonio Carlol
FODtoura, .x-chefe do

Serviço Nacional de ln
formaçõell e que foi in
dieado para a embaixa
da em Lisboa, acom

panhou o ex�presidente.
Os jornalietal assistiram
ao inicio da eonversa de
Geia",l com Médici, cooa
tatando o tom informal
do diálogo.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


