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DESTAQUES
- O problema número um dos laragullenses e dos demals munícipea do Va

Ie do lrepocú é dispor de urna rodovia aafllitadll que os ligue ft B�-101 - Rodo
vill Prestes Maia. Quem visitou llS obres de SC-80, recentemente, j6 notou seneí
vel progresso. Quando se sai da ponta da estrada que d6 pare o Poço Grande,
já ae pode divisar o trecho que vem da BR-1OI, Logo mela as dual pontes se

juntam. Aguardemol.

O Brasil produzir6 em 1974 por
/ volta de um mtlhão e 800 mil toneledes
de pepel, correspondendo 16 um aumen

to de 16 e 16,8%, respeetlvemeare, 60-

bre OI Indlces de 1973. Como o mer

cedo interno não é totelmenre -auto su-
...

íiclente, estima-se uma lmpörteção de
4g0 mil toneledes de papel e 220 mil
toneladas de celulose. Para o ano de
1978 prevê-se uma produção dé papel
em torno da 2 milhões e 760 mil tone
ladas.

r I
De 1960 a 1970, a melhoria real n� rendes, para o gru�o de 10% mele ri-

" co, foi de eproxtmedemente 60%, afirmou em Brestlte, o ministro M6rio .Henrlque
Simonien: Pensou..,le que a renda estarle sendo trensferlde dos rrebelhedores pe
ra oa empreeérloe, A graDdc transferência foi dos trebelhedores não' quelíftcedos
pera OI qualificados. Apenas 1.5?;{· da população economlca ativa eram empresé
rios

O acordo para evitar dupla trlbu
t�ção da renda entre o Brasil e a Ale
manha foi debérlvo em nível técnico no

Mtnlstérto das Relaçõe� Exteriores. em

Brll5f1ill, alcançando diversos objetivo.
com impacto .eltemente poatrtvo no be
lanfo de p!liamenl&- an Ire os dois paí-

les e incremento do fluxo de capitais
par. o �Brilsil. A Volkswegen A.G.;
Daimler-Benz A.G; q e u II c h e Blink;
Mannesmann A.G.; Fried. Krupp Gmbh
e Roberl Boseh Gmbh, eão oa metores
investidores.

!
Morreu no Madrugada de 18 do correnre, no Hotel "Boa Villwem", no Re

cife, o Prof. Júlio César Mello da ôouze, ./mitis conheCido pelo pleudOnimo ;de
Malba Tahan Carioca, formado em. engenharia Civil, publicou contoa infantia,:len·
dai árabes li': livros did6ticOI, deslac�JOdo-se o "best seiler" - "O Homam que
Calculava", livro que vendeu mais de 200 mil exemplarel c foi traduzido em es

panhol c inlllês. Morreu oos 78 imos, de um mol súbito.

O Marichal Georlli K. Zhukov,
..."Ministro da Defela da União Soviélico
durante o governo de Nikitll Krushev. c

eomandllnle dos for9al soviéticas \quet

conquistaram Berlim, morreu aos 77
anos de idade. Zhukov é descrito por
alguD. hiltQri�dores militllres ,como o

"Eisenhower russo", pelo sua poslçao
de comandante e próprio "Ike" escrevau
certll vez· IIAs Naçõea Unidas (os pll( .

.es aliado. nessa guerra), não tem, em

relllção a nenhum homem, drvida maior
do que com o Mal. Zhukov."

O .Brnail e a ArgentiDll contribuirão, cadll um, com 6 milhões, o Paraguai,
Uruguoi e a Bolfvia, com 2 milhões de dólares, para d criação do rundo Mone
t6rio l"inanc2iro da Bacio do PraIa, este o llcordo o que chegou

.

II VI Conferên_;
eia dos Chanceleres. O Paraguai pediu que li sede fOlse em Assunção. Uru
gUlli e Bolfvill, tambem, pedirllm a sede para seus parscI. O comile InlergoverDa
mentlll decidir•.

"O melhor trabalho de I'marketing"
'feilo por empresas de Governo é o que
15t6 sendo desenvolvido atualmente pelll
Empresll Brasileira de Correios e Telé
grafos, que lem procurado racionlllizar

todas IIS operações aplicando princfpios
modernos de mercadologia e de atendi
meDto ao públiCO usu6rio" - lIfirmou o
consultor e administrador de "marketioi",
O:5waldo Dole Júnior.

.

1 .

.

�
Um sistema .de esterilização ullravioleta, co�siderado por seus fabricantes

britânicos como capaz de proporcionar um mvtodo simples, eficaz e natural de
malln bactérias, virus e demllis micro-organismos perigosos nll lÍgua e am (lutros
Ifquidos, é um dos produtos que foi promOVido pelll missão comercial da Câma
ra de Comércio que visitou o Brasil, no mês que passou.

Os. brasileiros que se encontrllm'
\

. Irablllhando na lt6lia terão ·os beneffcios
da legislação da previdêncill socia� ita
lillna, o ;nelmo ocorrendo com os ,trll
balhlldores ilalian�s no Brasil. ISlo foi

======�=======-

o que ficou eslabelecido, segundo' pro
tocolo adicional ao Acordo de Migra.
çlio, firmlIdo enlre os governos do Bra
Sil e da Ilália. r '

Sucessor de Colombo tem
28 anos de vida pública. .

FPOLIS Com 49
anos de idade" 28 de vida
pública, ocupando atual
mente a primeira Vice
Presidência do Senado,
o futuro Governador de
Santa Catarina, Senador
Antônio Carloa .Konder
Reis, ti atualmente o pO�1
lítico de maior expressão
no Estado e aquele que
desfruta de maior popu
laridade junto à opinião
pública.
Nasceu na cidade de

Itaja], onde iniciou Oll

e II t u do. concluindo o

curso secundário no Co
Iêgío Universitário de
São Paulo" estabelecí
mento anexo,à Universi
dade paulista. Depois de
'uma enfermidade t e I o
frustrado de íugressar no
es u r 8 o de· Engenharia,
iniciou o curso de Direito
em 1945 na FUC do Rio,
tempo em que também
fez o eurse superíor de
mnseue. Em 1949 colou
grau em Direito, na tur
ma Rui Bsrboaa, fazendo
JUB ao Prêmio Freitas
Bastos, conferido ao alu
no que obtinalê o pri':
meiro lugar em todas ai
matérias durante o CUrlO,
mail o Prêmio .Villconde
de Cairu, pelo primeiro
lugar em Ciênoial dai
Finançe'a.

Carreira Políüca

'Elegeu-Ie em 1947 De
putado Ratadual pela UDI,
.Dtio com 21 anol. Ree.
legeu�.e em 1950, nio

. tendo oonoluído o segun
do mandato por Ie hlSTer
transferido pa... o Rio,
onde ocupou ó cargo de
Direito da DiTisio Eco
nOmico-Florestal do In8-
tituto Nacional do Pinho.
Em 8etembro de 1951

foi nomeado oficial de
gabinete do Minietro da

Agricultura, Sr.. João
Cleólas, chegando ache
fe de gabinete do Minis
tério em fevereiro do ano

seguinte. Nessa qualídade
com 26 �nI)8, despachou
Tárias vezes com o então
Prasldente Getúlio Var
gas, n08 Impedimentes do
titular da Pasta.
Em 1954 foi eleito De

putado Federal pela UDN.
Em 1957 foi Secretárío da
Fazenda de Sa�ta Cata
rina, no Governo Jorge
Lacerda, em 1958 reele
geuae pare a Câm.ara
Federal, tendo síuo o se

gundo maís votado do
.

Eltado. O primeiro foi o
ex Deputado J o a qui m
RanJO II, hoje afastado da
política e que, juntamente
oom o Senador Konder
Reis, foi um dos nomes

. maís Totado. Dali consul
tas feitas para a eucessão
pelo Senador PetrOnio
Portela.

Em 1962 foi eleito Se
Dador pela U D N, em

pleito no qual o atual
Více.Governador AtUio
Fontana elegeu-se pelo
PSD.. O ex Deputado
(cusado) Doutel de 'An
drade foi. derrotado, oon
correndo pelo PTB.

\ Em 1965 diap�tou elei"
ção para o Governo do
Eltado eom o Sr. Ivo Silo
veira (provável candida
to da 'Arena ao Senado
em novembro próximo)
tendo sido derrotado por
uma diferença de meflol
de três por cento do
eleitorado catarinense.
Em 1970 seu nome cbe
gou a ser' cogitado para
a sucessão, do. Sr. Ivo
Silveira, mas a escolha
recaiu· lobre o atual Go
vernador Colombo Salles.
No mesmo ano, contudo,
reelegtlu se para (\ Sena-

do com uma diferença de
240 mil votos sobre oa
candidatos do MDB.
Foi convocado em 1967

para relatar a Constitui
ção promulgada p e I o
Presidente Castelo Bran
co, época em que também I

. relatou projetos impor
tantes da Revolução, além
de värtas da. maís im
portantes matértas que
na ecasíão tramitaram
pelo Oongresse. VJce lí
der da Arena de �965 a

1968, . foi postertormente
víee-Iíder do Governo,
de 1969 a 1972.

1
Torcedor do FlameDg�
Em 1963 foi membro

da de�eglSção br�silefra
ao XVIlI período de ses

BÕ". da Assembléia Ge
ral da \ONU, em NOTa
Iorque e, em 1968,' .da
delegação do Brasil à II
UNOTAD, em Nova Déli,
índia.

.

Em 197%, como obser
vador parlamentar, com
pareceu ao XXVII perío
do de sesaões da Assem.
Geral ela ONU, juntamen
te com 08 8enadores JOlé
Sarney e Franco Montor�.

() futuro Governador
de Santa Catarina é sol
teiro e em Brasília mora

lozinho num apsrtamento
·tendo a'penas uma arru

madeira para cuidar da
oa8&. No Rio, fica num

apartamento de pouco
mai8 de 100 metr08 qua
drados, no Jar;dim Botâ
nico, em companhia de
lua mãe, D. Elisabeth
Konder ReiB') Torcedor
do Flamengo, comparece
a todoll os jogos do seu

clube quando está no Rio,
assistindo às transmis
sões diretas_, p e la TV
quando se encontra em

Brasília.

Na data' de �1 do cor

rente, o Colégio "São
Luís" viu o plis8af de
mais um aniversário' da
sua prestimosa existên-
cia.

.

Fundado pelo esforço

o Colégi�� São Luís'
dI! um grupo de abnega- sucedendo ai Formatu-
dos jaraguaen�es, em' ra�.
1940 como Grupo E-co·
lar, em 1952 cons@guiu
formar sua primeira tur
ma de Ginasiano!'; de lá
para esta data, vão· se

Os 10, mais do ICM em Abril
o DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SAN

TA CATARINA, edição de 4 de junho, publlcC'u, co

mo o faz meosalment9, O quadro da posicão de to�
dOI! OB munioípillB catariOtlDSeS nll Ärrecadl1CJão do
Imposto sobre Circulação de MerolldorbH' IOM-
DO C8BO uferente ao mãl de IIbriJ de 1974. Eis 8 re

lação dos 10 municípios de mrlior arreoadação do
10M e S8US rel.lpetl,08 ulorel, no oitado mê,:

Segundo o sociólogo francês Jaques LlImberl qUi veio ao Brasil li convi
ti 'do Cenlro de Exten!São dll Universidéide Católica de Belo, o Brasil já deve
pensar nll explosão 'demogr6fiCll Ainda pode lier escolher qual a polflices d�mollrá
fiCO II ser-adotada, pois o Brasil, por' enquanto, é subpovolldo "MIIs é bom co�.
meçarem a se preocupllr,' de vez que o número de nllscimenlos no pafs, alualmen-
te é. dI! ordem de quase 3% ao ano." /

Não oreis para oblerdes· Vida f6cil, mas lim para ser,des mais fortesr
Não pedi tarefas igual.ll IIS vossas forças, mas forçlls iguais as vossas Ia

'refas
Fellp� Brooke

1 o JOlNVILLE
2.0 BLUMENAU
3- LAGES

. 4 o FLORIANÓPOLIS
5 o ,'A'RAGUÁ DO SUL
6° BRU�QUE
7.0 C'HAPEI'Ó
8.° CURITIBANOS
9.' MAFR '

10 o ITAJAl

O, $ 14.118469,35
(C, $ 9 546 322,66
C, $ 7 545 793,23
CI.$ 3657321.32
C, $ 2601 39825:
ü $ 2 358 513 74
O, $ 2.111 416,09
er $ 2.102.650,92
(1 $ 2059727,64
Or $ )2.0468211.06

O Oolégio abriu seu
Curso de Contabilidade
e formou a 1.0 Turma'
em 1957.

.

Avançando mais, abriu
o CUrB�O OiPDtifico e for
mou a t.· Turma em
1973
\

A próxima meta será
forçossmente abrir um
('urso Universitário e

fnrmar sua \ 1.0 Turma
Acadêmica num futuro
que O desejamos muito
próximo: Jaraguá já tem

. condições de abrir Cur
80S Universitários.

_. A confraternização de"
Pais. Professores, Alunos,
Ex-Alunos e AJlligol!l do
Colégiu "S!o Lut .. " será
no, slibado {)fóx.lIDo, dia
29 oom uma grandiosa
FESTA JUNINA nas de
pendências do Colégio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Reg'ísfro Cívíl Ela. brasileira. .eolterre, neste distrtro, flfha de
domésnce, ne s c I d d em Adão Mokwa e de loene r

Aure", Mülle, Grubba, Oficial Gueremtnm, neste Estado, Urbanski Mokwe, Edírel n. 8.626 de 18/6/74
do Régistro, Cjvil do ,I. Dis- d "I' d "d

'
'

Htleno : Lernke e'
tnto tlaV'(:OD:UiTca de 'iJa'faguá" omlc! 10 a_ ',,�" res I e-';'te "

Ed'�)' '862,1' 14/6"14d\) 'Sul,! Estado ,I, de ,San". em Sao loão; nesre dIS-",I, 1I1I" n, .

-',
de ',U Leonle Hornburg r

Catarina, Braelt. . trilo, filha de Manoel de Luiz ôebesnão Kralsch e! ,Ele, 'brosil�i'ro, B�ltelro,\ Fn Saber queícomparece- Borba e de. Eduerda de)' 'Inês Pereire levredor, nasctdo.jern J".;., ,E pa�a que enegae ao cb.
ram no cartório exibindo08' ,.. ..

h i" dáocumentos" exigidos pela lei "M'ourai" I' :.,
r

'

,',/., j"-'Ele, ·br,asiléiro, sólt'ei'rö, iagulÍ (lö' Sül domtcrltedo "n ec mento e todos maadeí

G :'., 'passar o presente edital queafim de se habilitarem para Edital -n. 8618 de 12/6/.fl4 vendedor, nesctdo em ue- e resjdeme em RIO dll 8erá publicado pela imprensacasar-se
, EVllnd-e:ico ßerboae d'�s rermrim, lPesJe �stad<,>,!do- Luz Vitória, neste dtstrtto, 'e em 'óartórlo �nde seré,

,

ASSINATURA: ('Edilol n. 8.615 de 11/6/74 .

I!!i
Sanlos e

mictltedo .,e_!eslden�e_�m fil'oo de Eurico Lernké e afixado durante Ui dialI. Se
'Anual CrS 2500 Vila Leleu neste dtstrlto Lina i<litzke Lernke alguém souber de algum im-

� Semestre ..
/ CrS 13,'00 ,

Osrner Pere,iro e Virginia Menga.rda Iílho de G'ebríel Kral·.ch' c b 'I' 'I' pedimento acuse-o para os
r

d H
.. u " L.-IlI, rasl �I�a, so lelr,lI" tins legat8.' ,

�vulso '. -' -,. •• PS. O;@ • -, - �c '._Li ia.. ,inlZ .. .' Ele, ,br/)sileiro, ,so!telr-o,- 'e -de . Ceterrne B 'e r n 15 do, ler, . nescrde 'em- lere- .

AUREA' MlJLLER GRUBSA,N)ÍJ.11ero, ,atr�!!!o CrS !),60, Ele. �riÍsil'eiro,' 'solteiro, lavrador, Ollacida em Rio Kreisch. guri do Sul, domtcllleda e Oficial

EII!.DÉRtÇO: motortste, nascido em Ja- do�Çedr_os, neste ES�lIdo, Ele, brasflelrll, , soltetré,
.

- AOR'

, Caixa Postal, 19 roguá do Sul. domtctlíedo __;domicilill(lQ e
\ re-sidente industri6f111 nascida' em

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023 III residente Oll RÖo \H�ri. em,' Jaraguozinho, niesle Iroupave :neste I Estódo 2 II

Jaraguá do �ut- S. Catarina ri'qu� Marquardt, ne8téll'ci· dtstrlto, filho de "Iosé BlIr-' domicili�'d'o é'resic!enteC;em';� 'i

dade, filho de S,eba�Hão b9s� dos SlInt08 e Ale- Ilhe do' FÍgueira, neste dís
Pereira e Pílomene da" xéndnhne Siqueira trlro, filhe de José Pereira
Silvo Pereirll. "Bla, brestletre, solteira, e Mlirill 'Per'eira
Ela, brestletra, solteira, do lar, nascida em' Rio

do ler, nesctda em Iere- dos Cedros, oeste Eeredo, EditaI.n. 8.622 de 17/6/74-

;_ A Garoto Deliber Te- guá do Sul, dorp.i'cililldll e domiciliadll e residente em

rezinha Schm'idt;
',j, > '

..

resideiu'e
.

na ,rull Clibo laraguaziDho, neSle' distri- Calife Jorge de Aroujö à
'-- 9 Garota Dirce Tow Íilmy Hadlich, nestll cidll- '10, filha de Sidonio Men- Ivete Atllnasio da Cosia

'

melim, em }arllgullzinho; de, filha de Julio Hintz It gllrda. e Anll Menllarda. Ele, brllsileiro, solteiro,
- li Jovem Il!olde Mohr. de' Adelina MlIbli Hinlz. Edital n. 8619 'de' 14/6/74 torneiro, nascido em Mlin

Fazem anos amanhã diritubll Pllrllná, domicilia
Ediflll n. 8 61� d. 12/6/74 VlIldino Rosli Vielrll e ,do e 'residente na Rua

Pedro Bortoloti e
"Inêz ,Koch

'

Ricardo Hass, :n�sta cidll- J

M.�rill de Lour,des Zacko Ele, brosileiro, solteiro, de, filho de Lisandro de

oper6rio, nlileid(H�m Luiz Araujo e de' �dile Maria
EI., brosileiro, solteiro, K k k' 1 \

Alyes, neste Estado, do· iat os I.
industriririo, nllscido' em -J. "' CI b '1' II' .

micililldo e (re.idenle e,m 'Lo a, rasl eira, Ia eira,
Guaromirim, neste Estado, .

d
., .

'd i

Vila ,Lenzi, ncste! dislrito, In ualrlllrla, nascI a em
dQmicililldo e residente na filho de Pedro Vieir-a e de Jafllguá do Sul, domici
Rua Jorge Czernlewic7;" Filizina Roaa, Iiadll e' reaidenle na Rue
nestll cidllde, filho de

Ela, brllsileirà,
/

solteir.lJ; Rio Branco-, ne.,a cidllde,
Orestes Bortololi e Apo- ,do lar, naacida em Itoupá. filhll de �iegfredo Atlrna":

, ' '" lorn .. TlIit Bortoloti." , 'OA J" H va, nesle Estlldl', domici- sio da· Costa e elina
: - I sra. OliDlra a- EllI. br�sileira, 80Irei'ra.
f B h -li "da .. re-idente"m Vil" Ribeiro da Costa.
,ermann rue;. professora noscidll em la- u .. � .. ..

I
- o 'sr. Odemr.Eggerl: '1'aguá do Sill, domiciliada ..Lenzi, nesle distrifo, filhll

I - li sra. Lililln Eggert, e residente na RUli Wal- de Aioatinho Koch e dé

I. - a J<;>vem' AUlle. Mo-, ler, MlIrqullrdl,\'nestai"éida' M�lilde Koch.
,

rlll,Araldlj
.

' de, filha de José Zacko e Editol n. 8620 de 14/6/74
j) - a ara; NaIr Wolf de Lidia Sc:hmitz Zacko. Dom, inO"ol Furlani e _

Quadros; , , lO

Ddrci Mokwa •

I
- o Joyem João �cheu- Editlll D. 8:617 de 12/6174'

e�
,

- o sr. João B. �rlml
em' Joinvillhc;
Dia25

"COft'RflO 00 POVO"
fundação: flrtur 'MO"�r·-·1'919

_ ,a ... U

CGCMF 84,436.591/001
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Diretor,
I!ujtênio Vitor Sehmõckel

Aniversários
Fazem anos hoje

) -' A srll. Olllll, esposa
do Sr. tO. Rodolfo Fis-'
cherj

- ,o sr. V li I é r i o da
Costll, Direlor da Ind., T.
Jarita S.A;
- o sr. Fritz Lemke, em

Rio da Luz,

Dia' 24
('
r

� O sr. "lIusto Rei·
Der; ,

"

- o sr. Cllrlos Gielow,
em Rio Cerro;
.,
- a' VilÍva Ira. Emma

(

Beneflllj
L o sr. IAlfonso, �ag

Der. em JlJcu-Assu;
\

Df,a 26
- O Jovem e Vi 12 I d o

Bernllrdo Schmökel Ju
nior, em Curitiba -PR-;
- o sr. Ludgero Trpaa- ,

lIé, Prefeilo de Schroederj
�

-

I
- o ar. Frederico F.

! Moeller;
) -:- o sr. Alwino Hadlich,
_ o Ir. Albano Piccoli,-,

em Rio Cerro;
- a srta. Idia Kre81�,

lem Rio da Luz Vitórill;
- o Gliroto Bruno

Geo,rge, 'filho do sr: Her
bert 'e' R�lindlll Ml!rschlJl.;
, li Ira. Wlinda Meier, em
BlJrra do Rio Cerro.

Dia 27
- A srll. Mlirill dll Grll

Çll/ espo.., do sr. João'
Ferrazzo, no Paraóá;<- '

" a Glirola Irene .'Lú-;
eill Bortolini, Llipa - PR
- o 'jovem Anlonio Jo

sé Gonçalve8;
- li sra. Ursulll, RlI,hn

ßMunsburg' em Curiliba'
-PR-.

Dia 28 , -,

-, ViÚVlI are. Adele
Henschel;

_:_ 6 Professor Mario
Mello, "m JOinville: l)

T o sr. Gustavo Lànge;
em\,-Itllpocuzinhoj ,

r
_ o sr. G e r m li n o

Behrnes Ir.
, • 'lo

este' :',
.;. • �J.;7 \ � r t.!(i _.:. �

, -

Semanall,O
'

Edilal n. 8524 d. 18/6/74

Luf. Dama, e
.i\nll de Borba

José Bening e J

Úrsuht � Flohr
.'

Ele, b.r�aileiro, 801;eir9,
moldador, nll.eido em' Ga
rUVlI, 'neate Estllrlo, dom i

Ele, brllsileirQ, soIreiro, ,ciliado e residente em;
I Illvrador, nascido em Ja- Três Rial dó Norte, Des

raguá" dÖ-�1Í11 domicí!edo Ie dist'rit'o, 'fimo 'de Emi
e residenle em GlIribeldi, lio Bening e An'lI de Oli
lIes.le dislrito, filho .... de, velra. ..

Oeh�lho Furlll�i e de Ma-/ '

EllI, brasileira, solleira,
tilde Niemel Furillni. - industriárill,( nllscida em

EI,II, brasileire, solleira, JlIraguii do �ul, domici-
do 'lar, nascida �m 11Iril Iillddll e reaidente em Trêl
guá 'do Sul, domicilillda Rios do Norle, nesle dis
e residente, em Gllriblildi, I

Irilo, filha de Alvino Flohr.

Ele, brllSileiro, 801leiro.
operário, nascido em JlI
ragllá do Sul, domicilj,lIdtl -

e residenl� /nll' RUll Hen·
rique Piazera, nesta cidlJ
de, filho de Tercilio .DlI
mll e de (}onllria Tllvarea
Damll.

EM PRElÁ R 10,S, T U RI SI A S
8 VARIG sente· se honrada pelo que pode fazer pelo� ISQUS ne·

góci9s e passeios. VARIG éstâ p�e8ente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos "seus serviços. .

r' Peça informações à VARIG-,"
.'

Av. Mal. Deodoro dll Fonseci!l, 122/130 - Fone 2023/l
JlIralluá do Sul, ,- �O

I

Viage Y A·RIG d... V,Â'RIG VARIG

i,

. ,�,

<' ,

em gerol, especillimenie
Ao.

Gaita e Acordeões
Completo .aortimenta· com 8 a 120 blli�o.

Bandoneon -

Piazlos: �Fritz DobbertJl
Grllnde, Variedade de inodelos -,

,

Harmônios -Bohn»
ORGÃOS TUBULARES E ELETRÖNICO�.

\

Guitaras e A,�plificadores
.' Instrumentos .PiJrll Orquestras, Bandas e
.

'
. Conjuntos Modernos:

Violinos - Violões - Bdndolins e 1:)1Injoa
Flaulas - Clarinelos .,.- Pislo!'s, - Sllxof<?nes I :
Trämbones - Baixos e BlIterillS completlls
PO.Ddeiros _- Chocalhos - Mliracas e Afuchês

'I' " 'Méiodda .:_ Córdos ê'.Palhelae, I
.

........
-r' ,'�",...-. /1 ",

Instrumentos p/ Fc;IDfarra�:,BºmPm�, - Tombo,res.r� c �ralos,e Corn�tos, .

. 'Para Músicos Profissionais' föm�ço também' Instrumentos Estrált!'
geiros: Viol:nos, FlaUldS eCla.in'eltls. tip.._o «B'o"hínp. PISIons, Trombones
, , SlIxofones, bem como Bocais'"·e"Boquilhas ·estrangt'ira,s. L\

I, • 1:." tI' . , {j () ..... 1,
t
'! t

...

,Para. r.na,lor4ö�. Ipformaç6�s, ccz�s,ultem,a'1 ' •

" ��l� 11e[0l�10��_�tYß'l����: ,MUSlC.AL' ,·Of·' ,1�IPAULO �K�BS,�,-/
\. \ Ru", Jorge Lac!,:r�I:'I-:' 24� i:.

-

'

L'Calx�' Pöslöf"39 ('.; .!
..

"São Bento ''clã! Suf --- Santa �Catar-ina
,I '}"I �:, �

" ,\

"

!

I (

e Inês ßaesch f'lohr,
-

- restdenre em Rio de Luz,
neere distrito, filhll de

lEmilio Hornburg � Olge,

'Maske Hornburg.
'

.J

Falecimentos
�

,

. (
, Noticiamos eom pesar o Ialecímento dai le,

guíntes pessoa.. :

Dia 05
João .. da Rosa, nelta cidade, com ,60 :aDol

\ Dia 08
Angeh& Oristina Carneiro,
meses

,

I

nesta ' cidade, com O�
\.,

Dia 13 ..

,
t;.,

.

José. Fer!',eira.· ·Macedo, nesta\ cidade, com 59 8nos
Dia 15 ',. ,), oY' '. ., � ,

Sidinei Weidnsr,' nesta cidade, co� 04. meses.
'I'Oorreio ao Porvo" 8pr.s�nta -aos' enluts'doll

lUai condolências<_

N,ascim,éntos."

\..
I � , I

I
• , I. ,

Dia 04 .
'

\
- J

•
<"

Clébet" filho .tfe Olsudino (Guilherm.M) 'Leite
Dia 05
.' ,

Edlon, filho d-e ..Raimundo, (Saotina) 'Kreis
Dia 07 r i' ' ,�

Claudimará, filha de Ademár (Waltraud Weo,dorff)
1C0nell ," ,.,: '.

.

..
.

DiaOS,
.

,Adair, filbo de Alberto (lJaura ,Buttendorff) Zieh
Via 09 �

Yarilu, filha de Alviaio (-Krica) 'Junkes ,r
J Dia 10

c ( -"i
I

,Jean Luiz, filho de Neator Luiz (lrmela Maria) SiI":
veira

..,

(

Oharles Clair, filho de Rui (Cirin 'Piskel' Schwarz
IdihJOn, filho de Alfredo (Helen�l Engel
- ,Dia _13

.

Vilmar, filho de Ademal-' (Eli) Buttendorff
.

Dia 1"
'

,

. .

Adriana, filha de Agostinho (Augusta Negherbon)
Kammur '

. ,
I '

v

Weldir'Edlon, filbo de Heinz (Elfi Marquardt) Schei-
lacker "

'

Dia 15 . '}: -'�

Andre" filho d. Jorge (Ir�cema Palold) Hiendlmayer
Geferllonj filho de Roger (Da'rati Neu Mohr) Kamk.
JIlna1ma, filba de Ua�,fai8r Sergio (CeHta do NaÍlci�
mento) Paterno

1 Dia 15 ("

Luci,,�e, filha de Ari Alve. (Odete AlUI) Vieira
.

Ràfael Oristiano, filbo d.
_

Rubenz (Ines Da�beck)
Kretzer � ..' ,

Adr!aila Sueli, filha de Sebastião Marcos (Nirce
Maria Pedrotti) da Cunha •

' ,

J'ane Mar�a, filha de Paulo (Apareoida Gadotti)
Scoz .

\, "., '_ "

'

Dia 17,
Sidinei . Marcielj fiIhe de José (Bernardete Martin)
Chaves

Dia 18
Ivone, filQa de' ��O (lJ8e) I' eieer "

Msrian&, filha de PedJo Valdemiro (11.. 98sse)
Sehmidt

J'

"Os cumprimentos' desta' folba".,
,

.

, ,
.

.�áquiIias . de . e�crever, , .som.adora�,"
c�lcu.�adp.ra8 m�c�Q.i�'!l�. e eletrônicas,
máqui6as dß contabilidade e duplioa
dores aaloDal (mimu'al, eletrico" e·

,àutomátjc�)_ ','"
, . - ,I . .',

·Planos especiàis, de �' financiamentos
• . t·_ .:- l. .!.

, ,R�yendedor! para a região I •

, " b I �,

'�Qcié�ad,;�, G{:áfiCJ '\:A'vénida.' tt�<a�:\;
\n; ,,-I. :IJ "�,' , .. ��: ....

"!,,,�. (.#' "

G'on�ulte-ncjs; pess.oalmente, :ou 'pelo$., ,"
�I l_' 1(. ".�) ; •

tflefones�: 2069"\lou, ,22,43 .

'

, "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeitura (ßunicipal de �araguá do Sul
Requerímentoa

. Despachados Pelo Senhor t' parte da Vva. Alma Kreis B:rtel Bernardo Gor-
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul ges, requer llcença para construir uma cerca de

estaquetes pm frente sua praprtedade, Felix Wolf,
A vista da Informação como Requer requer licença para fazer uma reforma nos fundos
..

/' de seu prédio. Marino Schiochet, requ'er vístorre 8

.

Erwtno Mene�()ttI e Waldemar Rocha, requer- habite-sé. Ewaldo Ziemann, requer licença para
licença para

: realizar um loteamento em terras de construir uma essa residencial sito a Rua 2. Altlno
sua propried�de. t ândído d� Pau�a, req�er licença Graf,

c

requer vístoría e habíte-se Carlinho Bogo,
p�ra construír �ma casa r�8Idenclal.. Vigando Blu- requer vtstoría e habíte-se Claudio Dalsochl, re
blItz, requ.er lícenca para const�uIr um m�ro em quer vtstoría e hsbíte.se. Rubini Industrlal Ltda,
sua - proprle�ada. Bertholdo. GUffi;z, reque.r líeença requer vistoria e habíte se. Silvino Keiser, requer
.pare oonstr�Ir u�a casa. resídeneíat. OsorI.o Panlet- vistoria e habite se. Moraes Manoel Soares, 'requer
to, requer -vístorta e hablt�-se Oswaldo KI�ner, .re- licença para construir uma casa residencial Mário
quer Jlcenç,:, l!ara constr�lr uma, casa re8Id.enCIal Pedro Zacko, requer vístoría e habíte se. Arlind,oJOl!é Saf�nellI:, requer llcença para oonstrUl.r uma Baptista, requer Iícençe para-construír uma Ca88,
casa re8Iden.Clal Oswaldo O�hner! requer lícença residencial. Olimpio Derettí," requer vlstoría fi) ha
par.a eonstrutr

. ume: casa re�IdenCial Jordão Mar- bíte-se. Bmíllo Tironi, requer licença para cons
eellno, requer vI8t?rla e. hsblte-se. Jos� Arcangelo truir uma casa residencial. Gumz Irmãos S/A. Ind.
Gr�tter, .

requer lIoença. para «_oD8tfUlr uma cas.a requer realizar um loteamento em terras de SU8

reaideuclal.: 'Barlos
.
Bodrtgues <ta �uz, �eqller h- propriedade. Lucinio Zavaglio, requer licença para

eençs psra construír uma casa resídenoíal. Franz oonstruir um aumento em sua casa residencial
Xavier Weigert, requer licen.ça pa�a fazer. reparos Henrique Jacobi, requer licença para construir
�m ",UIS ease de 8lugu�1. MarI Lüeía Pra�l. requer um abrigo nos Iunnos dé sVa casa resiàencia1.
lIcença para. oonstrUir um raD(��o. José Campr�- Henrique Ponciano Farias, requer vistoria e habi
gher,. requer .hoença para constr�l1r u.ma ca8a. re81· te-se. Orlandino Balsane!li. requer vistoria e habite
denc�81 FláVIO E'!'ald. reque.r VIstoria e hablte-s�. liIe. Otilha Fernandes da Silva, requer licença paraGeraldo José Fodl, requer lIcença para construir demolir e recoDAtruir um rancho de madeira. Ma·
u'lna oa88 residenci�l. Oswaldo Lode�t�, requer li- bilio Buzzi. requer licença para construir um pu-,

.... cença l?ara oonstrUIr Uim. muro. HtID8 T.homs�n, chado de madeira. Nelson Nagel, requer licença
reque!' hcença para C?nstrUir uma caS8 r�sld6nClal. para construir um puchado nos fundos de sua re
Bruno Olska,. requer lIcença l?ara constrUir um m':!- 8idência. Nelson Franz. requer vistoria e habite-se.
roo KU8� & Cla Ltda" req�er lIcença para constrmr Ramiro Weege, requer lic8nça para construir uma

'Y um ab�lgo. em .s�a proprle�ade. Helmuth J�ntz. �e- casa residencial. Dagoberto Machado, reque::- vis
qu.el' hcenya para cons�ruIr up:la casa r88Id�nelal. toria e habite se José Antônio Petry, requer vi8to
Wlgold Lenzke, requer lIcença para constrUir uf!l ria e habitt'.se. Antônio Zanevan, requer reapro
muro, bem como um ranQho n08 fundos de sua real- vação da planta de lua oa88 residencial.
dêneia. Horácio 'I'ambosi, requer licença para con8- • .

truir uma casa residencial. Irineu Krutzsch. requer C e r t I f I que· s e
licença para construir uma casa residenciaL Ind. João Leandro _ Roland W. Janllsen Jorge
Com. Ewald Uda, requer lioença para ampliar a Luiz Nagel - Lauro Siebert - Vera Lúcia da Sil
lua indústria. Wilmar Roque Stinghen, requ�r li- va - Silvio Engelmann _ Ari Spézia - Ademar
cença para construir uma calla residencial Horá- S-alke _ BelisArio Bertoldi - Braúlio Celso Freiber
cio Tamboli, requer baixa do p.rojeto de 80a casa ger - Arnaldo Lemke - MArio Riskolki - Wiegan
residencial aprovado em 26/11/73 sendo que a mes do Sjoeberg -, Waldemar Dalagnolo -. Osni Agos
ma nlio lerá construida na rua 16, ma8 8im na Rua� tinho Lenzi - Edgar Laube - RomaDo J08é Les
Particular. Antônio Derreti, reque.r licença para cowicz - Faustino Murara - Walmor Vicente Meu'"
construir uma oau residencial. Mauro Koch, requer rer, requerem por certidão 8i o terreno de lua pro
alinhamento· para construir calçada e muro. Paulo Prriedade acha-se situado em 'Iogradouro aprovàdo
Pedro Mauricio, requer vistoria 8 habile-se. Antô- pela Munioipalidade. Walmor Vioente Meurer - Be
pio ,Cisz, requer vi8toria e habite-se. Estefano Cisz, lisärio Bertoldi -'- Braülio Freiberger - Olga da
requer vistoria 8 habite-se. Leonido Belarmino, re- Silva"':" Edmundo Lombardi - Faustino)Murara
quer licença para construir um rancho nos fundol - Romano ,Lescowicz - Edgar Laube - 08ni Ago.

. d� sua propriedade. Edgar Barg. requer licença tinho LeDzi.l... Waldemar Dalagoolo _ Wiegando
para colocação de meio fio. Egon Htlnschel,{equer Sjoeberg - Mário Riskoski - Arnaldo Lßmke
licença para reformar sua casa resi<lencial. ijenri- Ademir Selb - José Jair Cani _ Ari §,pézia _

que Dräger, requer licença para r�fbrmar 8ua ca- Irioeu Mahnke ,_o HorAoio ti Leonilda Tambosi -
Ia residencial. Edgar Schmitt, requer lic,nça' para Odila Btäehlin ..,... Silvio Engl11mann _. Vera Lúcia
demolir e recon8truir um puchado nos tundos de da Silv,a' _ Nelson Engelmann - Lauro Siebt.rt -
8ua residência. José Barth, requer licença para Maria Cleonice Antune8 _ Jorge Luiz Nagsl - Li-

• oonstruir uma casll residencial. Erwino Kelbert. re- rio Tambo8i - Osny Cubas D'Aquino - Roland W.
". quer vistoria e habite-se" Elio Stein, requer licen Jan8sen - João Leandro, requerem uma oertidão
9a para ,construir um muro. Quirino V. Bona, re- negative. Waldemar Daré!Jl _- Leopoldo Schroeder

\o quer licença para construir um puchado n08 fun- _ Alvino Hadlich - Clara Dressel .Albu8 - Alvino
dos de sua propriedade. Waldemiro Twardoski, re- Schmauch _ Anita K. BÍ"Bndebburg, requerem por
quer lioença para constr'uir um puchado. NO,rberto certidão- a baixa de sua8 atividade8. Jac6 Sabei _

RBulino, requer vistoria e habite-se. Juita Milbrafz, José Marutti - Antero Gon.,alvel - Arlindo �ap
,requer licença para oonstruir umR caS8 residen- tista _ AUlu�tinho �lein - Adernar Wagenkneoht,
/ ciaI. Arnoldo Kelbert. requer vistoria e habite se. requerem uma certidio de constrÚQão. N 8bor Leite,
João F. Iganoski, requer vistoria � habite se. Os- requer por certidão S9 o requerente ponui ou Dão
waldo Nicécelli, requer licença para construir uma ca8a pr6pria. Curt Birkner, requer uma certidão de
casa residencial. Marcatto SIA Ind. e Com. requer impost08. Irineu Mahnke, requer u'ma certidão de

.

licença para construir uma cölçada em sua proprie- habite-se. Salvador José de Oliveira. requer uma

dade Laércio Lindomar Stoin8ki, requer lioença oertidão de que exerce a profis8io de pintor. Ed
para construir' uma casa residencial. Ale:xaodre mundo Lada. requer por certidão 8i o' requerente
Haake. requer vi8toria e habite-se. Wenceslau Tor- pagou o Alvará de LicenQa. Leopoldo Schuster, re

res, requer licença. para con8truir um rancho da quer. por certidão de qoe o requerente acha-se ca
madeira Pedro Rengel requer lioença para coos- da8trado nesta Prefeitura, e Bob qual talão pagou
truir uma

. garagem. Staoi8lau Majcher, requer li 8eU8 imp08tofil. lolando Pedro Pereira, requer por
cença para reformar um galpão DOS fundps de ,"ua oertidão os autônomos cadastrad08 ne8sa Municipa
casa resideneial. Construtora Imool Ltda. requer lidadfl .. Sperandio _ Odorizzi, requer por certidão iii
baixa da resp-oD8abilidade técnica da Obra do Sr. o requerente acha 8e cadastrado ne8ta PrefeiturH. ,Ar
Egon Ren�hel,' bem como solicita uma certidão em miro J!lg'1!lski, requer por certidão de que o rego ... -

duas vias. Erna Frieda/ldp K: Wo18ky, requer li- rente aoha-8e oada8trado nesta Prefeitura. Raulino
cença para reformar spa casa residencial. Olimpio Schu8ter, reqoer por certidão àe que o requerente
Fagundes, requer licença para oon�truir um muro achs-8e cadastrado nesta Prefeitura.
em frente 8ua residência. Hilário Gonçalves, re- C O n O e d a - s e
quer li))ençR para construir umar casa residencial
Romeu Bastos, requer alinhamento e nivelamento
de um terreno sito a Rua Reinoldo Rau 220. Valé
rio Olska, requer vi8toria e habite-se. NeÍsoo GiH,
requer licença para construU' uma ca8a lIe8idencial.
Dilo Voig, requer vi8toria e hlibite se. José Gonçal
Ves 'de Otiveira, requer vistoria e habite·se Renato
Trapp, requer visturia e hHbite se. Jaraguá Fabril
S/A, requer licença para' construir um rgOilpão.Marct'lino Zanghelini, requer vi"toria e habittl lIe.
José Vieira, requ. r licença parl\ com,truir umlt ca-

8a re8idencial Alfredo Bast, requer licença para
con8truir um rancho. SHvino Satler .. rt'quer licença
para rt'!ormar ,"ua casa re8idencial. G�oélilio AntO
nio Barreto, rt'qu.er licença para' CODstruir um

gölpãu de madeira procedtlr a piotur'i eXh:lrna de
8Ull casa re8idencial, bem como liliobltm .. nto e oi
velamt"nto patb futurs' oootrução de um muro. Fre
derico ßarg e outr08? requt'f licença 'para "pru
vação' dosloteamentos part", do Sr. Frederico Bö�g

TercClio Bonlanti. requer licença para estabelecer
se com o ramo de ComérCiO d'e material p/ constru

ção silo a Rua João Marcallo José Roux, requer li

('ença para eSlab�lecer-se com o �dmo de terraplenll
gern. pi'vimentação. EdwillO Hass. r�quer licença parll
estabel�cer-se com o ramo de ferraria. Llinchonete
EquipãovLldll., requer Alvará de Licença. Waldemar
Darém. r�quer Alvará de Licença do ramo de bar e

fábricd de aguardente. Juvenal da Silva, requer licença
pI estabelec-=r. se coiu o ramo de representações. Alvi
no Marquõrdt, r"quer locença para estabelecer se com

o ramo de motOrlSla Alz'ra Helena do NaSCImento,
requer licenç,a para estabelecer·se no ramo de pr� sta

ções de serviços datIlográficos e despachantes Salva
dor José de Oliveiril, r�que� licença para estõbelecer
se com o ramo de Dln or de aUlflmóveis Irineu de

Souza, r�quer I,'cença· para es'abelecer se co�o PIntor

AUIÔnomo. Aldo Franke requ�r licença para estab .. le
cer-se com 'o ramo de motoristll Autônomo. José Jair

Cent, requer licença p�ra esiebelecer-se como MotQ1'is
re eurõnomo, Mecânica leregué Lide, requer Alvará de
Licença e Locehzeção Rufino lenkosky. requer Alva
rá de Licença. Davio Albino Alqurno, requer Alvará
de Licença. Ingo Alfredo Hoffmann, requer Alvará de
Licença Dirce Herbst Schutz, requer Alvará de Licen
çe. Gilberto Horl, requer licença pere : esrebelecer-se
com o ramo de Oficina de Consertos de Rádios. Wal
demíro Gurz, requer licença pare estabelecer se com o
ramo de Bar, Gêneros Allmenlícios. Paulo Roberto
Ip(i!dry. requer licença pare estabelecer-se com o ramo
de Oficina de 10rDO e solda em geral. Lídío Lopes.
requer licença pere estabelecer-se com o ramo de Ofi
cina de Bicicletas. Alfredo Klemz, requer licença pare
esrebélecer se com o ramo ã'e carpintaria. Volnei Tor
res, requer llcença para estebelecer.se com o ramo de
Comércio Varejisla de roupas íeue•.

Deferido
Marmoraria e Funeraria Haes, requer Iícençe pa- .

rll consnutr 4 meuscléus. Onélíe Maria Verbtnenu, re

quer licença pere consrruçâo de seis mausoléos, Ber
tha Lessmann, requer licença para construir um m�u
sol'éu nll aepultura de Ernesto Lessmann.

Averba·se a Baixa
Henrique A. Reimer, tendo encerrado suas ativi- I

dades reqner a respectiva baixa de seu estabelecimim- !
to. José Jair Cani, requer bllixa de SUll Iltividlldes no
'ramo de churrllscaria. Waldemar Darém, tendo encerra
do suas atividades no como de bar, e Fábrtca de
Aguardente requer Baixa. Henrique Frankowiack, ten
do encerrado suas atividêldes no 'ramo de Ferraria, re-
quer baixlI. \

Autentique·se
Emilio Bärwalch. requer aUteDlicll(lão do livro de

registro n.O 01.

Defiro a isenção dos impostos oom

permanencia
.

das taxas
'I

CELE5C, requer. cancelamento de dilos IlInça·
mento•. Oll part. relativa II impostos.

Indeferido/

Mlircos Dalprá. requer Iicellçll pli fa . instalaçfio de
um elevador a fim de- utilizá-los õ serviço. de SUIl
obrll �m construção.

Conceda-se a Reserva de Vaga
Renato Zacko, requer reserve de vega

tabelecer.s� com ponto de Táxi.
_; Autentique;se

per. es-

Omira R. MarcolllI, rflquer aUtenticação do
de regist,ro de serviços.' \'

COJlcedido a baixa do automóvel Chryler e

incrição de um Ford CoroeI

livro

Hilá,rio Krueger, requer'bllixa do lIutomóvel Chrys.
ker e inscrever o veículo Ford Corcel em seu Ponto
de Táxi•.

Ao Diretor do D. F. fornecer declaração
baseado nos documentol' apresentadol)
Almiro José Satler _ Celso Angelo Alqulni -

OswlIldo Horongoso - lrio Neitzel - Elfino Kath,.
requerim por certidão si os requerentes estão é'xercen
do atividades rurais neate Municfpio.

Jaraguá do 5ul, �2 de junho de .1974

Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas Mecânicas

e do Material Elétrico' de '
.

Jaraguá do Sul
( EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convoçlldos os asso

ciados do',Sindicilto dos Trabalhadores nils lndúslrias
Metalúrgiclls Mecânicas e do Material Elélrico de
Jaraguá do Sul, para As�embléia Geral extraordiná
ria a realizar I'>e "m SUli sede social silll a Rua Arthur
Müller 106, nesta cidade, dia 22 de junho de 1974,
às .11; horas em primeira c�rvocação ou. umi! hora
ml'lS tarde com qualquer numero de aSSOCIados pre·
sentes, para deliberarem Bobre a aeguinle ordem do
dia:

'
. ,,'

I - Autorrzação ou não para äumenlo de men

çalidad�s
11 - AUlorização ou não para .compra

veia e Im6veis.
de mó-

111 -, Autoriza�ão ou não parll comprä de teleto-
ne.

IV - AUlorização ou não parll comprll de Má
quinas ou Equ'pamentos

V - Assuntos de lnterrease da Classe.

Jaraguá do' Sul; 12 de Junho de 1974

l Celso Salustiano Medeiros
,

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO.

Hi$!órias dei um
Mllitão Augusto (14)

I

\, I

j

Jlirag�á du Sul. den 17. Juni J974

An den Chor der evangelililchen Kirche

z. Hd. Herrn Pastor Egberto Schwanz
.

Sehr geehr,ter Herr Pastor Schwanzl

í' Es ist mir und meiner Frau ein Herzens
beduerfnis; allen Mitgliedern des Chor�8 d�r

evangelischen Kirche wie /tuch Ihnen Herr
Pastor, fuer die UIlS anlaeslillich U'lseres 50
goldenen Hochz�it8tages zuteil gewordene
,Ehrung auf diesem Wege berzlich zu danken.

o

Der Gesang des Chores in der Kirche
hst die religioese, Feie'r in einer J Form 'Ver

sboent, die meiner Frau und mir unvergessli.:lh
bleiben wird.

.

Mit' herzlichen Gruessen, auch an alle
Mitglieder des Kirchenchores:

Ihr
I

Emilio da Silva

uDd Frau

SABADO 22-08-74 - 'PAGINA 3

. A Noticia - Lavrádor quer iild�nizßção por
danOR causauosz pelo deslizamento do día 23 A
NOTíCIA -é o maior jornal de Santa Catariua, Sua
Rede de inférmações oada vez maís se 8mplia� dai
ter o maior número de anuncíentee, e que sua di
reção não diz IDas eu .p1'oç.1.amo· É um grande jo!:
nal- grande mormente por defender quantos preci
sem de amparo. José Maria, lavrador, de: 65 anos
de idade, reivindica junto 80 D.E Rodagem uma

indenização para ressarcír os prejuízos que sofreu.
com o deslizamento de terra oeorrtdo em março
transacto na SERRA, e que causou a mórte de 2
pessoas. O pedido é justo, baseando-se -no fato de
que o D.E.R. realizava obras naquele local, contri
buindo para esse deslizamento.

Perdeu ele seu bananal, que foi déstl'uído, ti

sua C8Ma foi levada de roldão pelo barro. Tudo co

meçou a 23/3, quando, na Serra de Campo Alegre,
teve lugar o deslizamento. E ele e sua' Iemílía sal
varam suas vidas porque estavam: em Joínvílle, ela
que a case foi' arrastada 'pelas barreiras, a lavou
ra também sumiu, e tudo o que tinha ficou que
brado. O .que.as águas não levaram ííoou soterra
do, sob o barro que caiu dos morros. Nada lhe

/ restou. A velhacada do DER. reside -na 81�gaçä"0,
agore, de que ele não é dono do terreno, mas o sr.
Ademar Gareia, de JoinviUe, de quem�teve ppr

" 'missão para construir a ca8a e de desfrutar de to-
da 8 área, através (je que quisesse plantar, gesto ...

popre, devido a longos' anos de trllbalho�ue, para
ele, executou. Trata-se de um pobre-lavrador, ma8
nunca de um ,otário. Fizeram rampas muito empi
nadas (e aquilo não podia aguentar) na Estradã
Dona Francisca. Os prejuiz08 devem ser di&cuti
dos ti tratados com circuDspecção. É a' violênc'ia
oontra a fraqueza. Não ,há viqlento qás pos8a du

Gelulio Barreto da Silva, Presidente rar muitO. A violênoia é o braço dn. injustiça. Des-
,

_

'

Alceu Colim, Tesoureiro graçado é quem oom ci 8abre da ,iolênoia, quebra
a elpada da justiça. iledidu de violênoia säe atoB
de fraqóezll. São virios C�SOI que tenho publioado
n'A NOTíCIA, idêntioos ao de agora, em que o

DER. ou DNER. perde a oaUSII, mas, na oportuni�
dade, lembro o referente 80 MOLEIRO, de \Bedim,
vítima do poder de Kaizer, .,ndo célebre alle!}"
tença. "Em que peea O poder de S.M. -' o Kaizer -
ainda há juizes pm B8rlim, 1)elo que fique., onda
está, o moleiro". Há POU008 dias, o DER. de Mioa.
Gerais, perdeu ação. O IIr. José Maria deve dem8n�
dar oontra o DER. de maneIra oerta. - 1) pugnan
do administratiumente pelos Beus direit08� - 2)
!!Ie pagou décimos, impostos, etc. indicar o valor de
sua oasa e de, seu banaoal, reavaliando-os, porque
O 'alor atud 9sti muito acima do da época em que
foi construída. - 3) depOis ir ,BO juizo, pedindO ao
dr. Juiz de direito advogado dativo, porqué não po
de contra'ar nenhum, nunoa esqueoendo que não
d,eve temer o' DER. porque aote a justiça todos os

.valentes ou leõeR tornam-se oordeiros.'Coofie o pre
judicado na justiqa, que é a alma du leilil, da so

oiedade; oonfie na lei, que é' O freio dOI mAus e o
terror dOI oriminosos.

/-
A injustiça, de que é vítima, feita a um é uma

ameaça feita a todos. Assim, orienhi Genézió Le
mos - Abaetetuba·J;>ar6 (812 Aristides Reis. Silva),

• / daqui, é que genêeu
.

a Prefeitura e o INPS., maior

Cooperatl"Ya Agrl'cola MI"sta ItaJ"ara Ltda bem que fiz em 1972 a um desoo.pheoido, dado Beu
., '. apelo divulga.do pélo CORREIO da MANHÃ. Já o

, mestre de direito Augu�io Meira defendeu um Yen·
d'edor de oarBngutljo, em Belém do Pará, 9ítima de
9iolência de autoridade federal, gastou mais de 2
abntos de réÍliI', hi 60 anOB, e do oliente recebeu
200 mil réis apenas. Ganhou a ação e prOfOU que ,.
Bié razuras havia n08 documentos da Justiça Fede
ral (a oertidão dizía um_a cousa e o livro de regilil'
�ro do cart6rio, oU.tra)� Não se brinca com a justiça.

,

-'

) Agora, a !!Ira .. Constaoça Cecília Teani Machado
aoiona ff DNER e oulros 6rgãoB, r9clamando inde
nização, com jurOIil de mora e correção monetãria
pela morte do lDarido - Engenheiro José Machado,
'morto a 24-3-1970 (G.7-6).

.

,

Do Sr. S'gmat ßenno Lucht, vice prestdente da
Comissão Mun.ctpel Oe Esportes de Jar-aguá do Sul,
recebemo! correspondência pare ser insende neste edi
ção, dando nos conre e aos leltores do belencete fi
nancetro da entidade relativo' ao mês de Maio' do cor-

�

rente ano.
.

Balancete Mensal de MAIO/1974

Débitos Créditos
�aldo enterlor
Aluguel-Cancha Arlur Mueller J

Subvenções da Prefeilura Municipal
Malerial de Expedíenre
"Malerial esportrvo
FreIes e carretos
Despesas Gerais
Despesas de viagem
Proventos do ôecrerérto �

Édio João Gteneetní (gesliD anlerior)
Álvaro Roberge Ribeiro (MAI/74)
Proventos do Mesàegtste
Proventos Técnico de Atlettsmo
Proventos do Zelador do Pavilhão
(gesI.anl.)· 500.00
,Reforma do Pavilhão Arlur Mueller 647g,60
troféus e medalhas

" 837,60
Participação da equlpe de bolão da
C.M.E. num rorneio em VIDEIRA SC I

I

(ã ° colocödo) 731,30
10lal das despesas 13 MO 14

6485.71

ss.ss
9Q,00

20000,00

. (

Rio C.,M.E. local dá a conta do
gasto de 'Maio'Depois dos curús-ecü vínhe os

:

C!J ús-rmnm ou

r 'simplesme'nle, cururnrr.rn. v�rdadeiro lerror' pera os

fnd os Nas choças que eles penetravem não deixa
vam nada inretro. Quebravam, ou derramavam rudo,
eram verdadeiros perenes indiabrados, e por úlrimo
��Dha os curupíree, outro lerror dos >índios.__..... Dizrem
estes que quem enconrresse. um deles ficaria sem sor

te pare o resto da vida e o pior de ludo era Que o

curupira linha oe pés �ohado pare .irés, de torme que
,

quem penseve que (a fugindo Ie lusternenre ao encon

tro dele. O curupíre é o caipora do ceboclo, - Da
caipora há uma pequena hrsrörle de dois caçadores
que perderem-se no meto, e depots de muito and?rem
u� resolveu. subir numa lirvore bem alia. Talvez- de

lá) avislasse algo de
'

bom, e de íeto, bem longe ele
lIviSlbU ul11.a cabana de sepé e' muno contente

�

cornu-.

nícou: o achado para o companheiro, eponrendo de lli
de erma-e direção ex'élrlJ, rumando embos pare Ict
[cese ,de, sepé é casa de caboclo, Ião cerro como ca

sa com. um pé de alecrim ne. frente é casa de portu
guês). Depois de caminharem ainda um bom trecho
chegaram cançedos, pois vériee dies Que vagavam
pendidos no mala. A cabana eslava de porra aberta e

ninguém aparecia .lIO chamado deles, portento só res
teve-lhes ir ver o que havfa por dentro e li surpresa
foi bastante agradável. Sobre um bom brezído estevam
algu11las espetedes de cerne de caça cheirando li lIS

sedo, a fome erd muita- pera esperar pelo dono e nu

Ina ocasião desse não ae pergunta quem será o dono.
Armado eles estavam, mas quem quer qui fosse
.comprundería a siluação deles e cerlamenle ainda
ofereceriam-!hes mais algumas coisas porque eslavlim
acabados e faminlo. Al'lsim pensando avançaram no Saldlt Alull
churrasco e depois de uma e5pelada queriaJr. avan

çar na segundtl� mas nesse ·inslanle escularam o ba
rulho de i!1lguém que 8e aproximava Olhando para
fOfa viram um 1T!92stro que de genIe "'só linha a forma,
o reslo 'era s6 pêlo da cabeça aos pés. Alarmados
com aquela, visão, - procuraram apressadamenle um
esconderijo, porém só viram um num � que ·,era

de secar folhas de fumo.
.

Como não havia tempo a perder, treparam Ia prli
cima, mas o lugar era um lanlo pequeno e um ficou
com uma perna de fora. A caipora, assim que olhou
para os churráscos, Dotou que 'aU faltavam alguns .e·

é c1êJro QueValguém lenha tirado. Mas depois de ter

pr.ocurado o ladrão em todos os canlos da casa sem

encbnlra lo, resignou se e· com'eO o resla. Como era

seu hábilO, depois de uns bon•• churrasc«;>s fumar umll
boa cachimbàda. Foi para o fumeiro arrancar umll J
folha para encher o pifo. Os dois, lá em cimo do fu- I

meiro, quando viram II manobra da caipora ficaJraOJ'
alarmodos; conrudo esperêJram tremendo, mas a caipo
ra quando ia arrancar a folha passou a mão na perna
do caçador e puxou para boixo, o companheiro tam

bém pulou lli de cima, enfrentariam lJ àiiuêJção os

dois junIos, e o caiporll .

quando viu oa dois ladrões,
disse,lhes: - Param, voceis que comeram a minha
pêJpaqüera?1 Pois, se não me derem uma 'cachimbada
de fumo bem forte eu maIo os doisJ -- Mas ondé
-fam eles buscar fumo forle para a caipo_1;a?

l!
"

Se nem tinham o que fumar Con,ludo um teVe
. uma i!iéia se desse CerlO. Estariam (salvo, (i!! tentar,
ele tinha na cintura uma garrucha .de dois canos. Cer-
tamenle a c,aiporl! não conhecia aquilo, . porlanlo, 'Pl!.·
chou ·da cintura, e m'ostrou -dizendo só lenho Caiada
uma ca€himbada de fumo bom Se quer esperimenlar,
bala a boca di no cano e eu acendo., - A caipo1(a,
na boa fé, queria espflrimeolar novo método de fumar.
Abriu a boca para o caçador- meIer os dois cánps da

.

garrucha, bem carregada de chumbo grosso., O caça-
dor, �e pronlo armou os -dois cãos � puchou os dois

gal.ilhos. O eslouro foi Iremendo, lanlo que jogou li

caipora no chão, no mei!) de uma fumaceira. Mas a

caipora levanlou rlipido exclamando: -. que fumo for
"te! I

I,

199,80
27J4,89
4000 \

3ó.OO
439;09

1.000.00
500,00
200,00
400,00

TOTAL 20.11�,8ó 20 llD,86�
)araguá do Suk(SC), D de junho de 1974

\

Comissao Municipal de Esportes - Ç.M.E.·'

Assim com cillrividênciâ demónstra os homens
que dirigem a C.M E. qlle alravés deSle Balancde fi
nanceiro tornam público os .eus gastos baslante de-.
talhados e bem como 5uas realizêJções; Sflmpre com

8S atenções volta�as para o )des.nvolvimenro do nos

so esporte amador, com vistas IJ incenlivar sempre
mllis a nossa juvenlude a parlicipações e�portivas.

(

'J •

� DeclarQção·
" Declaro para 08 devido'8 fiDS e efeito8 qne Ie

extraviaram nesta Agência, Oi bloc08 de recibos,
. de no 70076 a 70100 e 72576 a 72600, tendo lIido
devolvidos à administração Regional do Serviço de
Defesa do Direito Autoral, em Florianópolis,) os
blocolll de Autorizações, de n.O 804076 a 8041008
806576 a 806600,' ficando sem efeito OI acima men.,

cionados formulários de recibos.

r ,Jaraguá do Sul, ·17 de Junho (je 1974.

Eugênio Viétor' Schmöckel
I

• _./
Ag�nte Municipal do S. D. D. A.

Assembléia Geral Extraordinária �

,/

,
De acordo com o art�go 31 dOI Estatutos So-

ciais ficam eonvoeados 08' senhotes /associad08 da
Cooperativa Agrícola Mista Itajara Ltda. em "pl..,no
gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral Ex
traordinária a ser realizada dia 29 de junho de
1974 em sua sede _Social sito à Estrada Itapoéu
zllOho - Vila Chartres, Município' de Jaraguá do
Sul Estado de Santa Catarina, em prime,ira convo

cação com o mínimo de 2/3 de se,!s associados
às 08,00 horss: em segunda convoctlção com o mí
nimo da metade mais um de seua associados àlJ
09,00 horas: em terceira e última convocação às
10,00 horas' com a presença de JlO minimo, 10 aS80

ciado&, na qual have.ndo número legal será disc'Úti-
da a seguinte ;r

!

I ,ORDEM DO DIA
1 o-Reforma do Estatutos Sociais'" .

2.°' - Ratificação do I emprestimo para custeio
de Industri&lização contraído. junto ao

BRDE com a autorquia das garantia8
exigiçlal'l; .

.

3 o - Reajuste do preco do ,arroz em casca
,

. depositado em 1974 pelos associados;
4.0 - Âumento do Capital Social e forma de

" integralização; .

5.° - A'utorizayão para contrair empréstimos
, ,bancários para aqui'sição de c Insumo8

. Mnderl;lOs e Máquinas;
6.0 - Assuntos Gerais •.

/ '

Obs.: P8ra t'feito de cálculo de '''quorum''
instalação esta Cooperativa tem 124 associados

Jafaguá do Sul. '10 de juoho( de 1974

Marct'lino JOl'é Demarchi - Presidente

C3röniaa <3ari'oaa
José RAíNHA )

DAS NEUE AUTO
Heut kam, in schoenem. Blau und Gold,
Uss neue Auto a[lgerollt,
U�d. Alie, voller guter La'unen,
Steh'n stolz drum �um und staunen, staunen.

Die Mntter' lobt die schoenen Formen,
Die breiten S(tze.. die enormen,
Di� lobt der Vater,\ doch der Sohn,

, Der lobt deI:! lauten Hupenton

Die Tochter VQr Entzuecken schreit:
Die Farbe passt;zu meinem &:loid .. ,

Ro hat am Auto, an dem neuen,
Ein Jeder 'etwas, sich zu freuen. :

..

�D()ch �eute, da muss ich jetzt lachen,
de Was eúch da freut, sind Nebensachen,

Denn lt'ltzten Ende�, was ist's wert,
Wenn es nicht faehrt. �. upd faelirt ••. und faehrt? ,

Rudolf Hirschfeld, São'Paulo
.' ,/.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura. munJaipaI· .de .�Qragucf�:do :5ul

o Prefeito Municipal �e Jaragu6 do Sul, Estado de Santa Oatartna, 'em atendimento ao que dispõe O artigo ,35, da Resolução, n,O 118, de 6 de dezem:
. bro de 1972, do Tribunal de Oontas da União, torna público o montante, das despellas realiudas com os recursos do Fundo rePa, uoipação dOll Municípios co-
mo segue: \.... 1

'\ ? - Demonstração do rnovlrnerito dos recursos do FPM J

a) Saldo anterior (em 1-1-73) OI' 1.'147.46
b) OOtRS Reeebidas em 1973 l, O, $ 567.098,97
Aplla:ações .� 1/

' /

c) Em Despesas Correntes Or $ 268438 8Ó
d) Em Despesall de Oapuel Cr$ 224.13385

Saldovpara o exercício de 1974 (não aplicado)

Prestaçãê' "ê1e I 'contas" do

(
•

I r.

fundo. de ,participação dos Municípios
E O I T A ..

L
exercícíe de 1973

, I

.o-s 568846.43
, I

,

I,
I

e-s 492.572,65
Or$ 7627378

\ , -

,

I
/

IluV"�." II
- Despeaaa de Capital

,

lIt- Despesas Correntes I Ir

Ár�as do Programa estr�tégico total' geralInversões I Tranlfer. I Tran.fer.
Financeiras de Capital Tot a 1 Custeio Correntes

- Tot ai

1 -

.

Saúde e Saneamento i' '.

Aquiilição. de cimento fabricação de tubos,
/

-

-

para e

para canalização de esgotos. 5.353.35 "

-,- -i'- 5.353,l5 -,- -,- -,- 5353.35
Aquisiqio de paralelepipsdce . deetinedos para °r " i ,

calçamanto. 48.050,00 -- -,- 48.050,00 -,� -,- -,-
.

48.050�00
2 - Viação, Transportes e Comunicações

"

,

Pago 9 prestações da patrola "Huber Warko" 93'730.50 -,- , 9.3.730,50 '

-,- -,-I -,� 93.730.50
Pago 11 prestações do Financiamento dó PASEP, '

.

aquisicjão de 7 cammhões e 1 carregadeira. 77.000,00 77.000,00
" , 77000,00-,- -,- -,- -,- -,-

Pago peQ88, acessórios e mão de obra na couser-

·.ação de veloulos e mäquinas rodovíãrtae. -,-
r
-,:;- -,- - -,- 8.4�6,00 -,--: 8.496,00 8496.00

Pala eombustfveia e lubrificantes para ufculos -

e mâquinas rodoviárias. -,- -,- 27.174,77 /

27274,7? 27.174,77. -,� -,-

S - Ensino Primário
PRgO vencimentos a Profeesores, Merendeiras e

�

Zeladores da-Escolas Municipais. �,- -,- -,-:- -,- 178.940,19 -,- 1:78,940,11* 178 9�0,19
Contribuição a Campanha Nacional da, Alimenta' �
ção Escolar. I -,- -,- -,- -1,- 5.000,00 -,- 5,000,00 5.000,00

4 - Bem estar social r �

J

Valor ussccntados Idas cotas do FPM, • fa'or d� "\
/

PASEP, ,

10155180 10}55.80 10.155,80I· -,- r -,- -,- -,- -,,-
B - Agricultura e Pecuária � , I.

I

-Pagó subvenção a "ACARESC". -,- -,- -,-
/�

�,- -,- 38672,04 38,672,04 38.672,04
"

1
/

I I I I I
,

I I 492.272.651TOTAL 1 224.133,85
,
-- 224,133,85 219610,96 ·48827.84 268,438,80,) -,- '.

,

..

,

DECLARAOÃO: - Declaramos que durante o exercício de 1973, não foi alienado nenhum bem adquirida desde 1967, oom recursos do Fundo de Participação
, 'dos Municípios.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Jaragui do Sul, aOIl 14 dhl;s do mAI, de junho de 1974

. '�
r Waldemiro Bartal, Oontador

Massa Falida Ltda�da, Construtora
Quadro Geral d ..s Cr�dores

CREDORES QUE SE HABILITARAM

a) Credores' Quirografá����
01 Adalbercto Krause C' $ 40000,00, 02 Cerâmi

ca Sul Americana I:.tda. 4425.85, 03 Comercial Nuro
IQuímica Brasileira 983,60, 04 Robert Booh do Bra
sil Lrda, 2,983,20, 05 Bel lar Com e .Ind. Ltda.
1.008,70, 06 Com. Victor Probst Ltds. 3:623,35, 07
Oom. Import Industrial Dox 844,59, 08 Metalustres
Ind. e Com. Lida. 660,31,� 09 Pmcéis Atlas SIA.
1.296,55. 10 SIA. Comércio Moelmann 76,65. 11
S.A.M A.E 92,41, 12 Sivap Abrasivos S/A 482.60,
1S Sika S/A Prod. QuHnicos p/ Construção 2.174'.70,
14 MetRlú' gica Mariott'Í' S/A 1.274,56, 15 Osmar Er
wino Kormllnn 860.52, 16 Banco do Estado de San
ta Cátarina H/ A 4,000,00. 17 Gert Breithaupt 30000,00,
18 Oores'l S/A' 4.832,05, 19 VidraQaria XV Ltda.
9.196.14, 20 OELESC S/A(2294,32. 21 peca Ind. e

Comérciu S/A 1455,92. 22 MOl1taoa S/A 'Ind ,e (lo
mé, cio. 2229 07, 23�Tintas TurmAlina SIA! 2.324,30,
24 Siemens do Brasil Ltda. 276403, 25 FAbrica de

Apar. Met Elétricos FAME S/A. 2.003,68, 26 Pbilips
& Cia. 1.670,03, 27 Ind. It Com Hermann Weegs SI Jk
260.48. 28 Gu'arolhos 'R/A. ('om. e Ind de ferro e

Aço 157.88, 29 Hugo Locatelli 52.500,00. 30 Evaldo

Eugenio Riedel 5,000.00, ,31 MetHlúrgica Gerdau SIA
3613,94. 32 Siderú gica Riograndense . S/A 4392,10,
33 Alherto F, itschke

)

e Companhia Ltda 2,42,55.' 34
Comp8Dhi>l .\1etalú gica Bllrbará 2.003,02,' 35 . N. B
Fales e (lia Ltda. 2414.64, 36 Ideal Standard SIA

, 1.354,94, 37 FIOS e 'Cabos.2lâstioos �o Br�8il S/A
4.608,78, 38 O g 'niz8ção Técnic� e 'ComerCIai Otel
S/A 8.724,89, 39 Xiloté(lOi41H SIA 140e,61. 40 Oxford
SIA Tmtas e Ve. nlzils 6.61942. 41' ,RepresentHçõps
W. Altenbu' g [.tdll. 1 643,56, 42 MoreUi Jordan &
Cia. Ltda' 602.22" 43 Sociedadt-4 GrAfic� ,Á'VIl!lhia ;Ltda.
904,74, 44 Metalust�es Ind. e Com. Ltda 330.15. 45

ROdolfo Klotz R ..pre�pnta!ihs ,Ltda'
. 4,28198. 46

Metam glc�s A tdf!:rro ttét'� 2\002,55. 47 N .. ·vl)s' SIA
Ind. CatHrmeilse de A' t de tM 'J1,·irá- 5,000,00," 4�"

Pla9illp rnd. d .. PIA�tlcol! SIA 3.042.3�. 49 Tod de

t:rteutC)I!'
de Plã�ticotÍ'Ltdá 1.01033, 50 Joio SQ.ttAr,

Orrea Ltda 1813,60,51 Inlt Rytu Lid>!, 121!650,
2 Companhia' Iodüstrllilr: dA P,á:!;tiooS:" 1270,26. 53,
odústlla de Mdd .. iras Rudolf -'S/A 1.601.12, 64 Com·

_._......... - lO. -r��r��----"�

Hewokra METALÚRGICA
-

JOÃO 'WIEST, S.A.
.) "

panhia Hansen Induetríal 6.366,13. 55 Hildegard B.
Scheidemantel 1.500,00. 56 Metalúrgica Arte Tarumã
Ltda. 3.719.71. 57 Metalúrgica Brusqus S/A 356,85,
58 Reymer & Oia Lida 9571,38. 59 Guarulhoe S/A
Corno e Ind. de .Ferr o e Aço 2545,48, 60 Ind. Meta
lúrgica Brogotä Ltda. 1.179.42' 6) Ind. Metalúrgica
Raseoal Tomeu SrA 12.143,45, 62 Repr-esentações
Com: e Admioistr. Juma SIA 2000,00, 63 Buscble &
Lepper S/A 'Com. e Ind, 6.011,67, 64 .Irmãos Em
mendoerfer SIA 2.560,62, 65 Guatevo Henscbel
240000, 66 Sindicato dos Trabalbadorés Nas Ind.
Oonstr. 5068,10. 67 ASEA Elétrica SIA 2996.14. 68
WaHer Carlos Hertel 1.000.00. 59 Celso Antonio
Hpnníng 7.000,00. 70 Cobrafe S/A Ind. e Comfircio'
2.900,00, 71 Porcelanas Induslrillia Germer Ltda 375,10,
72 Represenlações Tamoio LIda. 2.264,78, 7ã Jaraguá·
Veículos S/A. 2.68�.02

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

São convidados os senhores acionistas 8 com

parecerem a Assembléia Geral Extraordinária 8

8er realizada no dia 15 de julho de 1974, às '15
horas, na sede sectat estabelecida na rua Presi
dente Bpítäcío Pessoa n." �388 em Jarsguä do Sul
(SC) a fim .de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Elevação do capital social de Cr$ 880.000,OQ
para Cr$ 1.344.000.00: sendo, em dinheiro Cr$ )

103.936,00 com reservas livre· .. Cr$ 360.065,00;
.b) Alterações estatútáriss correspond'entes;
c) Out�os aS8untos de intere.sl!e 80eial.

Jaraguá do Sul (SC) 18 de junho de 1974.
, , 'Jamiro Wiest, diretor

TOTAL Cr$ 301.217,56

Credoresc Privilegiados
�EscritÓrio

: A .COMERCIAL
74 Sindicato dos Trab. Das Inds. Constr. e Mob.

17.240,80, 75 INDS b9.59481, 76 INPS 42679,29, 77
INPS (ref. FGTS) -26096.64, 78 SindicalO dos Trtrb.
Das Ind. COD8Ir. e Mob. 32.317,67, 79 Fliunda Nac!o
Dal 88773,14, 80 FazeDda Estadual 105318,88

- .......--...

TOTAL Cr$ 372.021,23

ADVOCACIA - CO.TABILlDA�E � SEGURO�
sob a direç,ão do eeonomisia e contador:

Eugênio Vitor Scbmöckel
CPF U04354229

I ..,.

Credores que -não habilitaram seus 'créditos
Rua t (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 2023 .:. ex. Postal, 19

Jaraguá.'do "Sul Santa Catarina
.

Recursos ,fiscais e admiJ].istrativos - ContabWdade
Serviço de marcas e patentes - fotocó.plas

Legislação trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos Varig

Desde 194( à serviço do progresso de Jaraguá do Sul
.

,
I .

. 01 Cerâqíica Cbiarelli S/,A Cr$,2 41464,' 02 Ce,
.

râmica Sul Americana S/Al'4 420,85, 03·'CODd. Elélr,icos
Kardos SIA 5.737,29, 04 Conrado Erdmann, 2'678.40,
05 Carlo& Ho@poke. S/ArL486,91, 06 Da MáqulOt's
Fé'mac 593,00, 07 -Clirlos Gue8sner 8,899.3 I. 08 Du,
r"eux Lida 1.943.12, 09 Docol SIA Ind. e Com,
1.47,2,07. 10 Engel Irmiios & Cio. Lida. r14,70. 11

Elerromelalúrg'ca' Jovita Ltda.' 2.534.41. 12, Evaldo
Zemke 1584,00. 13 FicllP Fu�� e Ç�bo� ,(."Ida 1.268.. 10. Credores Quirogr.lIflirios ,I 301217.57
14 Fábrica de' ClIl Ourinho Ltda, 11.000;00 ;5 Gerlhal Credores Pflvlleglados ' 372.021.�3
SIA 1 55008. "16 RodrIgues pi "a--oS/A :6,4 3,ó6. í7i' -Credote.!$ .que.. Dão se hllb,i1i1arllm 6' .51H 52
Diermelélrico Lida 2.757,r�,4. 18 Madeiras' Plaze�q Lrdd TOTÁ'L GERAL' Cr$ 734 (?20 312080.00. 19 M,adeiras Agr. Rilzm,anD Lida 2.10t?,92, "

;
,

,�,..

20 TlDllIS Ypirlll1gll'ßIA 10.261.32' ,_. JlJrllgua do Sul.;02 de abrli de 19,7� r

TOTAL CrJ
-

.�I iD81.ô2 Max Roberto ßOfDhbld, �JD�icO���,_ .-,.r- .._ _._.L ...... ....,....
- "'ß � .... ,� ::'-'1',1••

\
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O ,o P o Y o. cas��;,!�!�!�r�;,���� I�!���d��:'!�!
.

lnteresse pera contrair emprésumos visando a I cons
truçêo de Casas Populares 'pela .COHAB-SC, o pre

'ANO LVI JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) Sábado 12 DE Junho DE 1974 N 91
teuo �ug:enio iStrebe, ecebe de informar que dos 120

e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!''''''''!!Ó!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=,,,!!!!!!!!!',,,Z,,,.7!!!!!!!!! inscruoe i n i c I a Imeme, ago r ii resta a certeza d e pe los 1

menos umas �5 pessoas eínda estarem tmeresaades na

construção de .sue cese própria, desde que possue
terreno e esteja com uma situação regularizada peran
[e os questionários dísrrtbuídos pela municipalidade
jarllguaense já a alguns meses

Os planos da COHAB-SC propostos aos lere
guaenses interessedes na construção da casa própria,
foram coestderedos dkntro das ex.gênctes etuets es

perando-se que dentro em: breve tenhamos novidades
a ryspeito do ínícro da edificação das casas em apre-
ço. ,

"

, Segundo OI!! moradores mets enugos de nos-

sa cidade, o número de .nscruos 65\. deixa a desejar,
uma vez que a Ielra de habirl,lção aliada eó da' fallfj
de rnâo-de-obra especializadal, consttrul III.' nos maio
res problemas porque pesse a cidade oôs dtes eruete.

Otáir Becker
o índustrlal Otaír Be

eker, direior presídente
da Oxford S. A I d" São
Bento do, Sul, deverá nos

próximos días assumir
uma cadeira no Senado
da República, na vaga
deixada, pelo senador
Antonio Carlos Konder
Reis. indicado para o Go
vemo de Santa Catarina.
Otaír Beck- r, atual-

mente com 40 anos, ex

prefeito de São Bento do
Sul, será eertameute um

dós maís jov-ns senado
res da Repúblíoä e cum

prirá o mandato até 1979
/

"Correio do Povo" cum
primenta o sr, Otaír Be
cker e sua distinta Iamí
lia, com os votos de ple
no êxito em Brasflla,

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

(

E D I T A' L,
\

Pelo presente Edital'; ficam intimados para pa
garem no prazo leg1-l, os títulos qué se acham sm
cartõrio para protesto os Senhores:

Ariovaldo da Silva T,livares, An'onio Biberino,
Pedro Scheuer e Vergilio C. Caetano" residentes
nesta cidade; e Osmar Pereira, residente em Mass8
randuba. I

/

Jara.guá do Sul; 20 de junho de 1974
Guislene MÜller, pj Escrevente

\

Associação e
�)

Mestresde, Pais
"Colégio São Luis"

Promove lesta junína, dia, "(29")
Aproveitllndo ii, temporada de testas Iunlnae,

a APM, do SÃO Luis e 08 Estudantes do 3,0
Colegrál Diurno, organizaram uma promoção fes
tiva e alegre parti o próximo' die "29", junto às
dependêncles daquele modelar Estebelecimemo
de Ensino. "

(

Desde já, nossos 8máveis leilores, preparem
seu fim, de-semana e fim, de-mês junino sem es-

quecer II FESTA JUNINA DO "SÄO Luis". .,

I

ED,IT A L
�Ação de UStlcapião)

Associação dos Administradoras de Pessoal
de Jaraguá tem Nova Diretoria
Nas dependências testívas do Restaurants

I�jara teve lugar a solenidade de posse da recem

eleita dlretorta da Associação dos Administradores
de Pessoal de Jaraguá' do Sul.

Ao ato esteve presente, especi81�ente convi
dado nosso compasheíro Geraldo José, em nome

de quem agradecemos ao amável convite, o qual
anotou os nomes dos novos componeutes da Dire
'torla da Associação dos Administradores de Pes-
soal de Jaraguá do Sul ,

Presidente: Euelídes Emmendöerffer
. Vice: Lourival- Rothemberg ,

Secretário: lrineu Heck
Tesoureiro: -Milton Grützmacher
Assessor. Nelson Garcia

'

i
R. Públícas- ' Arno Schreiber ,

Conselho Fiscal: senhores Wolfgang Ríetmann,
Adema� Gonçalves e Arcelino Pícotlt.

Desejamos uma profícua admlnístração a 00-
vel entidade.

\
Bnlace Sasse

Realiza-se nesta data a
cerimônia dO enlace da
jovem Veronica, filha de
Wilhelm Sasse e Senho
ra com o jovem Valmor,
filho de Erich Schwarz
e Senhora,
A cerímônía religiosa

I realizar-se-á às 16,SO ho-
- ras de hoje, na Igreja
Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul, onde se

rão abençoados, em pre
sença das testemunhas,

- Schwarz
pais, parentes e convida
dos Após a cerímônía.;
religiosa os convidados,
serão recepclonsdos nos

salões de. festa da Soe.
Desportiva e Recreá.
tiva Amizade, em Três
Rios do Norte.
Este semanário cum

primenta os distintos noi
vos, com os votos de
muitas felicidades,' ex

tensivos aos respectivos
" pais.'

)

ainda não tenha !!lido to
talmente concluído o pro
jeto de./expansão iniciado
no ano p'sssado.

A ,WEG vem regiRtran
do um crescimento orde
nado desde a sua funda-
ção em 1961 e deverA

atingir até o fim d'o cor·'
rente ano a posiQão de
maior fábrioa de motores
slétric08 da América La'
tina. I

Para tratar dt> assun

tos liglldos 8 liua admi
nistração esteve no iní·
oio desta Sélmana em FIo·
rianópolis o prefeit9 mu

nicipal de Schroeder, Sr.
Ludgero Tepassé: Na
Ilha Ca p manteve encon

tro com o governa
dor do estado e outras

autoridades ligaellHI as

diversas secrtotarÍas 'de
estado tratando de en

contrar eoluçóßs para'
problemas eXÍstentes em

seu município. O que foi
tratado nos encontros
ainda ,não foi dadO a co

nheoer a, imprensa local.

\ '

t �Fa�L� d e ci m e o-to

Christina C. Marcatto
---v

ainda profundamente consternada com o seu Infausto
passalliento, ocorrido às 23,15 horas do dia 6 de junho
de 1974, cumpre o indecllnáve� 'dever de agrad'ecer aos

parentes, vizinhos, amigos e cpnhecidos, que a conforta
ram durante o difícil transe, que apresentaram expres-,

\' sões de pesar,: que enviaram cartões e telegramas de
pêsames, que ofertaram ooroas e .flores e que acompa
nharam a extinta até ó" Jazigo da ramma, na Necrópo
le Municipal de Jafaguá do Sul.

Agradece. em especial, o desV'elo médIco dos' dr•.
Alexander, Otsa e Edson schulz, ao Rev. Padre Elemal'
Scheid e demais padres que oficiaram a ceremoola re

ltgtoila, a8 Rev. Padre Conrado Reeck p,elas bondosas
palavras proferidas perante o túmulo e ao COro do No
viciado Nos,lIa 'Senhora de Fátima, da Barra do .Rio Cer-
ro, pelu beJas canções saoras.

'

A todos, Indistintamente, o Imorredouro agradecl-
m�ntQ,;- Jaragu'& do Stil, Júnho de 1974.

'

,

A Famtlia enlutada

A Eletromotores Jaraj
guá S.A. ocupou em 1973
• 20,� (Vigésima) posição'
entre as indústrias de
Santa Catarina,'toIDando
Ie por base o faturamen
to das' empresas ca&ari-
nenses, ,

No\ BnG em curso o fa·
- tunalento da WEG, re

O Doutor Nelson de Souza Infeld, Juiz de Direi- la,tivo aos cinco' primei
lo da· Comarca de Jaraguá do Suh Estado di' Sônta

ros meles, oresceu 160%
Cölarina, na forIria da lei, etc.

em relação a igual pe-
FAZ SABER, li todos quanlos o presente edital dodo de 1973, embora

d� citação, com o prazo de) trinla (30) dias), virem

ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
P9r parle de Anlliniu Gonçalves de Barros, brasileiro, viúvo,
aposentado, residente e domiciliado na Rua CeI. Bet
nardo Grubba, nesta cidade, alravés seu bastante
procurador, advogado dr, Friedel Schacht, foi reque
rida uma Ação de Usucapião para aquisição do imó
vel a seguir descrilo: "UM TERRENO, urbllno, com

ft área de 3.095,75 metros quadrados, faze,ndo frenle.,
com a Rua n,o 24, Cei. Ber,nardo Gfuhb� em (94,90
metro!; COir. a Rua Getulio Vargas I' em 45 melros;
confrontando, por oulro ladb com terras de Anna ou

Anita, Fontana, em 75,90 metros, e fundos, em 27,50
metros, com a linha da estrada de ferro (R F.F.-
RV.P.S c.) \_

f
; j

Na referida ação foi proferido o despacho do
l5eguinte teor: - "I,J- Tratam os presentes .1IUIOS de
uma ação de usucapião, iniciada quando ein vigor o

ante'rior -Código de Processo Civil. Ocorre,- que a

aupiência de juslificação teve lugar já na VigênCia do
novo código, er por isso, aplica se o mumo ao pro
cessado, devendo antecederem as citações. II Assim, \

;determino a' CItação na forma requerida; por mandado,
e por edital, eSle com o prazo de trinta dias, deven
do as testemunhas serem 'reinquiridG!s, para o' que
designo o dia 30 de julho, às 15,30 horas. Cumpra,
se o dlsposlo 110 arfigo 942, item II, § 2.°, do CPC
III inlfme.se' o aUlor pa'ra dar cumprimento integral
do dispo"'o no art go �82 do CPC. Intime-se. Em,
t 1/3/74' a Nelson de Souza Inf€ld, Juiz de Direito ,.

E para que chl'gue' ao conheclmenlo de rodos
interressaaos ausenles, incerlos e des,conhecldos, foi

expedido o presenle edilal que !'lerlÍ 'publlcado na for
. ma da lei e aflX<1do no lugar d� costume, na sede
deSle IUlZo. valendo esta cllaçao para todos os' aios
do 'process� correr.do o prazo de 15 dias, para' con
teslar. da 'injlm"ção da, deCisão que declarar jusfifiClh
da a posse, sob pena de não sendo conteslada a

ação, se presumlJem como verdadeir,)s, os falOS ar

tlculados pelo requeren1e. Dado e passado nesta ci
dade de Ja�ôgU'ã do Sul� aos' dezo to dias do mês de
março do ano de mil noveCenlOs. e selenta e qualro.
Eu, (o) Amaden Mahfud, "8crivão o subscrevi

(d) Nelson de Souza Infeld.
Nelson �e �ouza Inf"ld, JUi� de Direito

Prova rústica do Sesi será neste domingo
Como já noticiamos,

amplamente na edição
antertor, teremos n/este
'domingo a efetivação de
maíà uma prova rústica
em homenagem a São
João e, como anualmente

'

ocorre, numa promoção
do Sesi local. Diversas'
empresas inscreveram
seus corredores, tudo le-

vando a crer que a promo
ção alcançará o sucesso
desejado, A latgad�. se
rá $os 19,30 deste domingo
sendo percorrido um to
tal de 5,000 mil metros,
com saída defronte ao

Núcleo Regiona local do
Serviço Social da Indús
tria.

0.0.1.8. I 8Hn�eir8ntel � o' .�8m amistoso �e ominhl'
Tendo como local maís uma vez dependências 'do esta

dio Max WUhelm, teremos neste domingo a efetivação de uma

partida amistosa entre ASBociação Atlética Indústrias Reunidas
e o Baneeíeantes também de Jar8�uá do Sul. O jogo tem seu
infcio determinado pare as 9,80 horas, podendo o encontro
'Ber arbitrado por Marinho arbitro dA Liga Jaraguaense de
Futebol, dependendo de confirmação oficial do convidado.

.
De outra parte os dirigentes da A.A I.R, e do Esporte

Clube sao Bento da mesma cidade, iniciaram entendimentos
visando a efetivação de dois encontros ámtstosos, tníeíaimente
em Jaraguá do Sul e após em São Bento do Sul.

(

l�!!OG��O §�nn�a I
Av, Franklin Roosevelt, \23 - Grupo 303

Fone' 52-1894:' ZC-39 - Rio de Janeiro·GB.

'A g r à d e 'e i m e n t _o
A lamßla de

- EMMA
pesarosa comunica 'o seu passamento, ocollrldo à; 13
horas do dia' 17 de junho de 197�" qu.ando contava 111
anos, '4 meses e 2� dias.'

,

Por este intermédio deseja agradecer em especial
ao.dr. Pedro ,�gberto Antelo Lopes e ao Rev. Pastor
Har1�erto Gutknecht, pelas, consoladoras palavras profe
ridas em casa e perante o túmulo.

Deseja, também, agradecer a todos' 08 parentes,
amigos, vizinhos e conhecidos qu� nos auxiliaram nos
momentos' difíceis, que enviaram flores e coroas e que
acompanharam a fale_cida até a última morada e convi
da para ,o Culto em Intenção de sua alma. a ser cele-

'

brado às 8,30 horas do dia 23 de junho de 1974, nà Igre
ja Evangélica Luterana de Jaraguá dQ Sul.

I ,

JaraguA do Sul, Junho de 1974.

/
\ A famßla enlutada I

t !�;�����!e�e��������!��:
Herrn gefallen hat, 'meine Uebe Gattin, unsere gute Mü't
ter, Schwiegermutle,r und Grossmuttel'

IrMM A ' § A 8 § ID.' -

aql ,17 ten. Juni 1974. um 13 Uhr, ,m Alter "on 61 Jahren,
4 Monaten und 23 Tagén aUIi diesem Leb,en abzur�fen.

,

An dlse!' Stelle, danken wir allen Verwandten,
Nachbarn, Freunden und Bekannten die uns Hilfreicli in
<Ie.r, schweren Stunden zue Seite 'stand\ln, die der lie
ben Entschlafenen"\ das \letzte Geleit gaben, die Blumen
und Kränze spendeten, die uns Telegramme und Bei-
leidskarten sandten.' ,

I

Besonders danken� wir Herrn dr. :Pedro I!:gbert�
Antelo Lopes und Herrn Pastor Hnrlberto Gutknecht
für die Trostworte Im Hause und am Grabe, und bitten
für die teilnahme an der Danksagung die am 23 ten.
Juni, um 8,3U Uhr, in der EvengeUllche Lutherische
Kirche in Jaraguá do Sul statt finden wirq. ,.

,

'

Jaragu' do Sul, .Juni 1974.
Die trauernden Hinterbliebenen
/

'
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