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fogueira", segllDdo
nião de alguns.

De qualquer forma' se
ria' Intereesente •

que oa

que nos lêem, etentaasem
pera um editorial do mes

mo maruríno, alguns dias
meís tarde, lob o título
"Candidalos por Muníeí
pios pequenos", onde se

enfoea aa elelções legtsle-

opl- uvas de �ovembro vindou
ro e se espelha o erncu
lista ne realidade polftic.

, jaragullense, que cléestüce
de maturidade política, afir
mando r e x e r

í

v e m e n t e.
"Aliás; na nossa' região

�

temos exemplos POSllllOI so
bre o essunro O mUlllclpio
de JBr8guA do SII hé enos
tem representeçêo própria

. na Assembléia Legtelenva,

Des meles da AREnA. de 9araguá

Receita Federal.,.. A
inetalação, �m Sanlã Ca
tarina, de uma superinten
dhcia da receila federal,
foi reivindicada pelo

.

De
pUlado Wilmar Qallanhol
(ARENA SC), como ini
ciativa de grande alcance,
defendida pelas cl'asses'
'produtoras e os polhicos
calarinenses. Segundo· o
parlamentar, nal) é admis
sfvel que o grande movi
mento comercilll e indus
Irial de Santa Catllrino
;fique na dependência da
receita federal em Curitiba,
criando uma :série de

-

difi-
,

culdades aos contribuintes.

Bibliotéca '

Pública
� Municipal
"Rui Barbosa"

, A Bibliotéca P ú b I i c tlI

MuniCipal "Rui Barbosa",
através da bibliotecária
Adalgisa Silva, llcllba de
div6lg11r o movimento re
ferente ao .mês de julho,
que é o seguinle: 161 livros
emprebtddos e 210 conaul
tas, totalizlJndo 361 No
mesmo perfodo realizaram
ae 15 in.criçõea.

Obrigado, .p r ,e t e i t o
Clãlldio Gou>,êa Goulart,
em noma de JaraguA do
Sul.

'.

JI))e�lllltat��§ Rotary homenageou
.

.

Dia do �PapaiTaxa Rodoviária -

A suspensão da laxa ro

doviiiria única, acrescen
tando-se o valor que� llle
é correspondente ao im

posto único sobre Iubrifi
untes e combustfveis para
o deputado Wilmar DaHa
nhal (ARENA-SC) é me

dida de grande ecoDomia
adminislrativa.
Ao defender a suge�lão, Na oportunidade a pra-

slIlientoiJ o pllrlall1entar sidenle da Casa da Ami

que a· medida traria, a ra- zade, 8ra. Ros'emary Beh

cionalizaçao da cobrança ling � os membros da
da taxlI que pllssllria � ser

' diretoria. programaram'
feita simultaneamente com uma tocante homenagem
a do imposto único sobre ao "Dia do Papai", com

lubrificanles e combustf-' entrega de b�iqdes e so�

licitação �e cumprimen-veis.

"Correio do Povo"

um JOI'J!al
a Serviço do Póvo

desde lempos em que ,o seu

',�ontig-:.nte. de �otal1le6 .a _
A Sociedade Cultura

11580 nao índuzta, Arrelr!- Artística, reunida .411,-'
mentando .as fo.rças próx!: feira última C9m 08 fot6-
ma�, ? hole "ulante munr- grafos da cidade, decidia
cípío Industrial vem asse- participar d08 festejol
gUIando p.re.enç�. naquela da Semana da Pátria, pro
casa de lels, p�hllf.menle movendo no mês de Se
sendo algo murro bom, tembro uma

.

expoaíção
fotográfica, pelo que.Maturidade polflica... .eonvlda a- todos OI ínte

pois é,._. reslados a p8rticiparem
-------------------.....-.---.......---;.....-------.;....-----.;....--- da exposicio, solicitando-

;

Prefeito de Itaperuna. cumprimenta Jaraguá do Sul :i�!:���o-:Ji��:.i���
o dr. CIAUdid Gouvêa .emol na íntegra o aten c;ões de alegri� qua ti,a Jaraguá do Sul, Ir.

Goulart, prefeito mumoi- cioso ofício do alcaide o povo de Jaraguá, por Prefeito Municipal. da·
de Itaperuna, no Eltado itaperunens8' suaB men- tio nobres data�. terra que tem oomo hä
do Rio 'de Janeiro. enví- Iagens. _. .Não conheceeics pes- blto assinalar 81 coisaa
ou ao nosso diretor. msn- "Dado é saber que, el- soalmente eilla hospita- importantes da cidade -

sagens: oODgutulat6riaR Ie'
.

prõspere Município,· léira cidade porém, esta- entre slaa a bela "Festa
pela passagem· do 98.0 r(>jubila-se, Gom justo er- mOB lig'adOIl à ela, atra- do Quoodo" ;_' lente'sé

-

ano de fiJDdaqão de Ja, galho, pela paisagem do ,vés da p r e Z 8 d í. I! i m a honrada com semelhante
raluá

-

do Sul II pelo Sesquioentenário da 00" amiga Dra, ZilA Rodri- manifestação, qúe 86 po
SesqUicentenário da co' Ionização alemã nell88 go,el Leite, nOSS8 "embai- deria' partir de quem, no
Ionização alemã DO 'Bul territ6rio e pela pasla - xatriz", que dentre. as p8lilsado iã teve delltaca
do Brasil. gem do 98.� 8niverBário boas amizades que fez em da atuação no· oenário
A gentileza da honros,. desile Município. Permita- Jaraguá, da "Ipecial des- nacional 8 que, no pre

deferêoQi8 .eio acompa- me, VOSS8 Excel'noia, que taque à de Vossa Exoa- sente, v�le�d,o' se d'. ex

nhadll' da prelença da
.

Itaperuna, Município c;fe lencia.· periência, conBtr6i alran
dta. Zilâ Rodrigues Lel- tradição hiit6rica,' posto Assim, em meu nome e desa e a prosperidade.do

. te qoa se tem transfor· que, ainda em pleno re- no de meus municipes Estado do Rio de Jll'oei-
m;ldo n8 embaixatriz da lime mOllárqoico insta-, apresento-lhe aa noslils roo

.

boa vDntade entre a im- lou a primeira Câmara congratulaçõea com pro
portante cidade do norta com maioria republiöana testos de estima e cOrisi-
do Rio de Janeiro 8 • no País, em 4 de julho deração. \

D08sa Jaraguã dó Sol. da 1889. llIIIilocie�.e efusi- 888. Cláudio Gootêa
Por oportuno tranBcre- taIllent., às _manifesta- Goulart - Prefeito."

Este o título de uma

publicação tetra no jornal
liA Notfcia", de Iotnvílle,
de eurorte de seu repre-)seutante local, de .3/8/74.
e evidente que se coutes
redo o eurer do irrefletido
escrno eatrta do cevalo,"
Pessolls <de bom senso
aconselharam não respon

.

<.,- der o artigo que I "par.
Dão colocar mels lenha nll

Beira, Rio inaugura
Quadras de Tênis
;Estii progrllRlado para

às 10 horas de hoje, a

solenidade de inauguração
das qUlldras d. tênis do
Beira Rio Clube de .Cam,
po, 'Para- a solenidade fo'"
rám conVidada. as aulo.

. ridades e a imprenla De
talbes Da próxima seman�.

o presidenteWaldemar
�ehling reuniu nos sa

lões de fe8ta8 do Restau
rante �tajar8, ns ultima
3a. feÍra, os rotarianos
locais em solenidade fel
tiva.

to de tarefas, muito ani
mado;
/ Na oportunidade foram
lembrados recentes feitos
do rotariano Rodolfo Hu
fenuesiller, ele�o seere
'Unio da

-

Federaçãô das
Indústrias de Santa' Oata
rins- (FIESC) e 1& MeDção
Honrösa obtida pelo ro
tariano Alberto Barbosa
no II Festival de ,Inver
no de Itajaf co� a poe
sia "Itajal-Açú" além da
homenagem ao ca8al de
prata.Hans (Carmem Pia
,era) Breithaupt

o que o fi,lho pensa
- do pai

. Aos 7 anol - Papai é grandel Sabe tudo.
.

Aos 14 anos r
- Parece que paplli se enganll em

cerlas coislls que diz .•.
Aos 20 anos - Papai eslá um pouco atrasado

em suas teorias; nao são desta época. . . ,

Ao'! 25 an.o8 - O "Corôa" nao sdbe nada ..•
eatá caducando. decidldllmente.·

.

Aos 35 anos - Com miltha' experitncta, meu pai
I,rill, hoje, milionário. .

_,-
,

. Aos 46 anoa - Nao sei se c(\nsullo.o "Velho",
talvez pudesse aconlelhar ...

.

Aos 66 anos - Qu� pena papai ter morrido} •
verdade é que ele tinha idéias _notáveis! ,

Aos 60 IInos - Pobre Papai! eFa um sábio! Co
mo laslimo lê-lo, compre,endido tã,o tarde!
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Sociedade Cultura,· Artística
'

.

J

CONVITE,
lhes com relação à foto.
grafia que deva ser ex-:

posta.
A exposlçlio do aDO

paliado teve com re!4ilTO
totogreües do passsdo,
devendo no corrente aDO

a exposição dedícsr-ae
a fotografi8l1 mais recen-

'

tes e onde se estabeleça
eomo principio a arte �e
fotografar
O local da exposição

II e r á . proxímamente
anuneledo.

-

Secretaria de Segurança
Melhora Policia

Dentro do plano e ampliação da frota policial do
Estado, 'o Cei. Paulo Mello Mendes de Carvelho, fez
hoje II entrega à eupertnrendêncla da Polfcia Civil, de
16 novas viafuras, poliCiai., todas Volkswa.gem, tipo
Sedan UiOO, que deverao. de i,medialo integrar-se à
frota, 'policial.

De acordo com o plano de distribuição já' elllbo- .

rado, onze dess1l8 via uras ficerão à disposição ,das
Delegacias de Polfcia dos selruinleS municfpioa:
Campos Novos, Concórdia, Caçador, Itajaf; Blum.nau,
Lages, Curitibanos, Jaraguá do Sul. S80 FrllRcisco do
Sul, Cllnoinhas e Joinville, enquanlo as 4 restantes
i-ntegrarão a frota da captlal. .

Eala ,renovação e amplia�ão lern sido possível
graças aos recursos. da Ação Call1rinense de Desen
volVimlnto. ,

Reforçó SubstanCial:
Ao fazer enlrelra das viaturas, o Cei. Paulo disse

que '''u novas viaturllS hoje lançadas no esquema Po
Iicilll vem trazer, sem dúvida, substancial reforço ope� .

raciona! às alividades da nossa Polfcia Civil, repre
senlando mais um efetivo fator de segurança à popu
IlIção A aquisiçãO irá proporcionllr, inclusive um re

manejllmenlo da frota, de modo que outros municípios
PfJssein ii conlar igualmenle eDm viaturas polfeiais" e
acrescentou:

.

Frota Policial:
/

liA p�eocupação governamental em dotar a �ecre
tar!li de Segurança e Informações com meios opera
cionais adequados e eficientes ao combate à criminll-·
lidade bem pode ser observado na evoluçao deli frota
poliCiai civil nOI últimos 8nos".

.

Enqullnto em 1971 contava a Polfcia Civil com
74 viaturas, hoje, ",esrr.o após as .constantes renova

ções, podemo�
.

enumerar 142 vefculos policiais. So
me.!'te em 1973, por conla da Ação Calarioeoae de
Desenvolvimentó foram investidos cerca de Cr$
28f>.500.00 em 1974 Cr$ 95.326.00". .

Os planos de ilJmpJiaçao dll fro,la da··Policia Ci
vil não parl1m aqui e de acordo com a informaçao
recebitla j6 eS.lao em fase final os eSludos de viabili
dade econômica. 'com os resullados positivos, par.
aquisição lIlndl este ano de maia 40 veiculos.

Prefeito 'ordena feitura de ante
-projeto visando .construção de
predio pI abrigar departamentos

fiunicipais
q prefeito Eugênio Str�- clusio deTerá Ie saber

. be, ao receber a tmpren- da' poslibilidade 'a edi-
11& àa cidade, afirmou ficaçlLo de um prédio· d.
que um ante proj�t() de dois pavimentos, em ter
'lei visando, criar pOlte- reno da pr�feitura muni,
'riorm.nte um prédio pro- cipal, ood,e 8e lIitua atual·
prio para abrigar OI di , mente o pateo de elta
versoi departa�ento. oiODsmento da frota de
municipais, .atá lendo veiculos .da municipali
elaborado,8, d. lua oon-' . dade_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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reno �ucci e Tereza Maf- CA F A S C dá conta
fezzolh., . ,

, ".

Ela,' brasilefra, "aolleiril,
� do resuUado da "Vá-

do lar, nascida ein Jarlí� • -

tJluá do Sul, domtetltada ,CIDaçaO con ra a

e restdeate em Santa Lu- febre 'altosa
zia, neate dlatrtto, filha de

'

Nicolau Bolemini e Ame- O Dr. Olaudlneí . Mar·
'lia ôeveghant Bolemini. tine, médico veterinário

do escritório local d.
Cafasc, deu • conhecer
• atuação do' orgão que
dirige na sub-area de

Jarsguá 10 Sul,' 'que
compreende jgualmente
o municipio de Corupá
dentro de mats uma �ta
pa qe ,

va c i n a ç ã o do
gado bovino, para preva
nir o' rebanho' do ataque
'dá Febre Aftosa.'

'

Somente em Jguá. do
Sul, foram 'Y8.cin!1dps um

total de 16.376' mil ani·
mata, e outros 4418 'mil
em Corupá com um total
na aub-ärea de 20.794
anfmaís. 652 bovinos to
ram vacinadus em Jara
guá pelos próprios pro:
prletärfos e outros 201
em" COfUpá perfazendo
um total de 853 oabeçal.
Spm.nt� a carssc .vaci

nou em Jar:aguá 1�. mil 724
animais, e. outros 4 mil
�17 em Corupá num total
de 19 mil 941 cabeças.
Sendo qUê toram atendi·
da8 2 mil 965 proprieda
des em 'Jaraguá' do Sull
e outralll 943 em C'orupá·
num total de 3..mU 908
propr,iedades.
,Para executar todo el

te trabalho, �'.informou, o
Dr..Claudinei, foi preoi!!lo
movimentar, um médico
veterinário, % auxiliares
admini8trativol, um agro
pecuário, 2 veiculos • a

,partioipação de 20 vaci·
Dador•• evenluais (cola
boradores da Caralc)
que executam o traba
lho mediante plgamento.

Corp� de ,Bombeiros
_

Võluntários
�e Jaraguá do' Sul

'A<tJ1e. �1llle, Gr,ubl;l.a. Oficlal
.'

,dGd Regiatro- 'Civ.il""do I. DIs
trito da (lomarca de Jari.gui
do Bul,! E.tado d. Santa

,

'

Catarina, BralO.
,Fas Saber que oomparece
ram 80 cartório exibindo oa

doculI!e$o. ,exigldol pela lei
,afim 1dl Ie babilltarem paraI,

, oaaar-ae

fundação: Itrtur Mulle,. - 1919

CGCMF S:-SCI.69i)OO11 •

·197••
Diretor

,

fllrênio Vltor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual • • • • Cr$ 20,00
Semestre ... CrI 13,00
Avulso .: • • • Cr$ 0,50
Número .trasado Cri 0,80

,

Edital de -Convocação
O Presidente do Conselho Adminilltrativo do

Corpo de Bombetros Voluntários de Jaraguá do Sul,
no 1180 d. 8,U�S atríbuíçõea e Da forma do' parágrafo
único do art;· 20' di08 estatutoe aocíaís, convoca
todos OS membros do, Conselbo A�ministrativo e

Deliberativo, ,8' os.-'senhores índustrfaís, comercian
tes e o público em geral, para a reuníão ve realiJ
zllr se no, dia - .", .. ,

'

t •

28 de agosto de 1974,
na lede socíaí da Corporação, IUO na rua Preal.
dente Epítáeío Pesaoá, sem oúmero; nesta cidade
de Jaragué de Sul, Estado dê S. Catarina, com inicio
à� 20 horas em primeira convocação e às 20,30 ho
ras em segunda e últíma convocação, com a es

guint.

8.dit�1 �'. 8569 de '/8/74
Edital n. 8.6n de '1./8/74

Rául Eekelseu e
Dalmo 'dos Santos

Laeuna eIvone Ra'duenz Maria Luc-e Csrdozo _

'

.

EIt;, brestletre, solteiro,
�per4rio. nas�ido em Ja
ragua do Sul, domiciliado
e residente em �Rio Cerro
II. n�s!e distrito, .filho de
Geraldo 010 Afonso f�s
kelsen e'Hilda Schueóke'
Eskeleen-

o

'Ela, brasileira, solrelra,Fazem "eno« hoje .'1 do lar. n8scidll em lara
- o ar, Tenente Pe- guá do Sul, domiciliada e

dro P� ry Mascarenhae, residente em Rio Cerro II,
em SAo Paulo - SP; nesie distrito, filha de -Oro

.

- a sra. Josefa, 8Sp<>- Rftduenz e Alinda Konell
S8 do Ir. Inocênoio Síl- Rftduenz,

Ele, brasileiro, solteiro,
'

c:ppe.rcário, nascido em Ti:'
ripio, nesre Estado, domí
ctllado e residente em' Vi"
Iii. Lenzt,' nesre distrito" fi- �
lho de Onlía . SanJilia -:-Lo-

ENDERtÇO:
Caixa POItal"I9

Rua I, n.· 130 - Fone: ZOZS
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Aniyersários
, .

gunll.

E!8, brasileira, soltelre,
do lar, nllscida em Oua
remírlm, neere Estedo, do
mícíltade e residente em
Vila Lenzt, neere distrito,
filha de Odorio Cardozo
e Maria José dos Sentos.

ordern do dia;
•

8) Exame, verificação ti aprovação. ou não do
balaneo' geral. anual referente ao período de agosto
d. 1973 8 agosto de 1974;

b) Jj;leição do novo Conselho Administrativo,
gestão 1974/1975;

c) Eleição do Conselho Fisoal, gestão 1974/1975:
d) ABsuntos Jlerais de interli!811e da Corpora

,Ao,.
. Jaraguá do Sul (SC), 29 dli! julho de 1974

Bdmundó Klosowski
Presidente do Conselho Administrativo lo(

MEi'.;nbros do
-

Conselhb Deliberativo

va; Edífál D. 8.670 de '1/8/74o Ir. Art,ur WUson ".lDvárildo Mund ..

StingbeD.
�

L.o �

Hildeté Irene Dornbusch

Edital n. 8.073 de 6/874
José Outra e

Maria Helenll Minelli.
Fazem anos amanhã:
- O sr. ,Adenor. Pa,alo

. WunderUoh;
- a Viúva ara. OIara

Haneman,n; •.

- o sr. Wig�Ddo Bau·
mann, em Joinville

'

- a garota Mar. 1 i
G.ed-"t>;
- o Ir. Romeu J,uoge;
- a garota Bchaly

Idlt B!tns; , ".;'
-, o joven Sivio Mu

rilo filho do Dr. Murilo •
LUa Barreto d. Azend•.

Ele, brasileiro, solteiró, Ble, brllsileiro, solteiro,
8uxililir ,íecniéo, nascido soldador,' naacido em Ja
em larllgôá do,�ul, dorn i- r.Jlu6 do Sul, domiciliado
ciliado e relideate em Jo- e residente em Três Rios
inville, ne.te.E.stado, filho d,o. Nort�. neste .distr,iJo"
de Konrad' Friedrich Ädolf filho de Raimundo' Dutra
Mund e Alinda B�hli!1g el Maria Da.tóa. �, ,;Mund;'· .,-

�Ia, brasileira, solteira, EI;" brllsileira, sQlteira, '

balconilta, ,n.acida �IU' la ,industriaria, nascida etti
rllguá do �.l, domiciliada Corupa. Deste Estado, do·
e residente, D.a Rua Aurus- . miciliad. e residente em

to Mielke, neafl! cidade, Trll Riol do Norte, nes

filha .de' Wilfried Hingo té: distrito, filha de Alfredo

Dornb�sch ,e Edith dos Minelli e Ida Minelll.
Santos Dornb.sch.

Dia 12 'Ediral a. 8.671 de 1/8/74
- O Ir. Getúlio LeD· � João Olavio BMcci «

.i;_ a Srta. EracI Bau-
Adelaide Bolemini

maD, em Três Rios do Ele, braslleiro,- loireiro,
Norto;

, lavrador n.scido em lara�
- a sra. Brica Ruth, el- guá do 5ul, domiciliado.e

pala do ar. Helmuth Be- re.idenre em Santa Luzia,
yer, em UDilo Vitória; Deste diltrito, filho de Ca�
- a Irà.'Alzira Zeh.

Dia 13
...:.. A .ra. Gerda, eipo·

Ia do Ir. Mário Mahfud;
- a Ira. Bdwig••

Hlinzle.

Dia 14
,

- O Ir. Esfano lIeier,
Delta cidade;
- a 8rta. WaltÍ'aud

HermanD, em Corupi.
Dia 15
- A Ira. Auumpta

Zapella PavanelI.: em
Ilha da Figu.ira;
- a Ira, Maria, eapo

Ia do ar. AIJredo Vaiei;
- o S1'. Geraldo Meier,

em Jarsi'uá 84;
,

- o er. Taroi8io de OU
veira Motts;

,

- o .r. João L a u r o

Joenck;
- o Ir. Erwino Lemke

em ]lio da Luz' Vitória;
- a .ra. Elens ßorgel,

em Corupá,
-- a Ira. Maria. espo-'

8a do sr� Pedró Zapella,
em Ilha da Figueira;

,

a uta. Maria �Luy.
Dia 16

,

RIlJresenlaDles �os súcl.os llifOS: '- aerminio Lucoillm,
Marino Soares, Ari Viero, Waldemiro Gorg�8, Do
riyal Piooioini, Renato Ewald, Carlos Borcben,
Adalberto BertoU;"�eonardo ZapelIa,' José 'Oarlos
Neves, Ingo Roepcke, Lauro Mattei, Alido Campre-
'gher. Jorge Kuniberto Bihr e Raul Roepcke.

" I

Represenlanles di. sócias �anlribaintes: - Aroldo Schulz,
,Eduardo Francisco Wilhelm, 'Eug'nio' J08é da' Silva,
Nelson Leopoldo Driesnm, Orlando Bernardino da
SHv" Osmar Bartel, Rodolfo Hufenues!lller, Victor
Bauer, Geraldo Wei'ninghaus, Wolfgang Weege, Vi.
cente Donini, Mauro Ko,ch, Rubens Nicoluzzi, V'ler
Der Schuter fi AUuirlõ Franznet.

B para que ,chegae ao co

nhlcimeBto de todoa mudei
palaar o preaente' edital qUI
aer' pubHcado pela impren!!a
e em cartório onde Ilri
afixado durante 111 dia.i Se
alguém .oaber de algum im
pediment\) cua....o para oa

fina 1e,atl. FIA.CIT
AURBA ItIÜLLER GRUBBA'

Oficial Motorista, não

faça do seu

Máquinas 'de ,escrever, Bomadoraa,
oalc,uladoras..mecânica. e 'eletrôni�as,
máquinas de contabilidade e duplioa
(tores a· alcool (manual, elétrico, e

àutomático)_ :

'

Planos especiais' d. financiamentos

,
Revenqeçlor para a régião

f "
'

Socie�à�e 'Gráfica' AYeni�a lt�8.

[unz §Olillzade
C�rro uma, arma. ,

A vitima pode
. set' você.

,
.

\ , .&rDVOG.A.DO,
.

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

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

Consulte-nos, pessoalmente ou pelos
telefones: 2069 oil- 2243A "IIIO'R I L I A R I A

de· Lino Baralto
,'IN ascimenlo$

Agora em suas novas e modernas instalações parct melhor lhe atender Dia 26 de julho ;

Dulcilei: filha de Alfredo (Graciosa Fusi) Rosa '

Dia 29
,

Dirceu Felrx, filho de Felix Hena Nt,to (Dirce Mau·
ricenz) Henn
Dirce, filha de Äcelin·o (Irma-ard) ·Müller'

Dia 1.0 de agosto
Si!1lone Aparecida, filha tle José (Terninh�) Bötistd
Emerson Edson, f!lho de Alfoóso (ReJlina M,.üller)"
Sttene'r .'_ � I • �

" ••

Dia 06 '

,
.

..

Adoa-las,-fiIho di Arildo (Fedelina Keis�r) Marqu.rdt.
"Os cumprimentaI ditsta folha".

, "� �. \.:

Av. Mal. Deodoro, 601

Modernos dormitórios, jogos de fórmíca, tapetes,
estofados, colchões e móvei$ pl escritórios em geral

,

' .
.

Tudo em 10 mesel sem acrescimoItl

- A Ira. �rracem.' '='=�='==========-========='::;:''==="='::;:;:;::'==:::;:::;:==:::;:=;:=
Pe�ers, em Cudtiba � '- ."

PR; . ,:., '.
- o sr. ,Flávio Lenzl;
- a garota MeUes, fi

IhÍi do sr Helmuth' Bey
er, em União da Vn�ri81
- OI! Gemeol logo .,' , ,

. Guido Köppi.m Rio Cêr- 8 VARlG sente·se honr.sda pelo que pode fazer pelos seus ne·
ro II; gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
- o sr. WeDdelin Joa- 'mundo, beneficie-se' dos seús serviços.

quim Schmidt".1b Jar.
"

,_ Peça i.nfor�açõe8 à VARIG.
guszinho; . Av. Mil. Deodoro da Fonseca, 122/13,0 - Fpne 20'1.3
- a sr8 Elfrida Hoff·, ", Jara,i'uá d!l ,Sul - SC

mann, em Rio da Luz; , ,

_ o sr. Osnildo Bartei, Vi�ge V A R I G 'V � R I G '

tim Gu.ramirim. 'illo=====================;=======;=======;=:

",'EMPRESÁRIOS,- .
TURISTAS' Noticillmos com p�lar o 'falecimento das se·

iuintas pessoaß:
Dia 3,1 de julho

Leopoldo Menel, nesta cidilde, com 89 Inos
',: Dia 01, de (lgosio· "

",

Elizete Roaa, ,nestft;;Cidade. com ,071me!!�s
Alberto Meniarda, Desto Cidade, com 70 IInos

,,1 ()ia 04 :"" •
,

,

Lb'urenço K�nzler, nesta cidade, com 61 anos.
.; "CORREIO ,DO·POVO" apreseiua ílOS enluta

do:s suaa condolêDclal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�'Diário de uma Criança
que não 'nasceu"

·15-10 - Hoje teve inicio a minha vida, - Pa
pai. e mamãe não o sabem Eu sou menor que a cabe-

...

ça de um alfinete, contudo 80U um ser independente.
Todas es mlnhas earacteríatíeas físicai e psíquicas '

já estão determínades. Por exemplo, eu terei. os
othos de papai" os cabelos .onduladoe de mamãe. E
isso também é certo: 8U 80U uma menina.

t9 10 - Hoje começa li abertura de minha
boca. Dentro de um ano podarei' sorrir; quando
meus pais se inclinarem sobre o meu berço. A pri
meira palavra minba será: mamã�. P. S. Seria ver

dadeiramente ríníoulo afirmar que eu não sou um

ser humano na minba essêncíe, o;t88 só uma psrte
de mínha mãe.

25-10 - O
.

meu coração começou a bater. Êle
eontinuará sua função sem jamais parar, !3em des

,
cansar, até o fim da vida. De fato êste. é um grsn
de milagre.

02-11 � Os meus braços e as minhas mãos
começam a crescer. E contínuarão a crescei' até fi
earem perfeitos-e fortes para o trabalho; isso reque
rerá algum ternpo, mesmo depois do meu nascímen-
to. ..

'12-11 - Agora ,naIlI, minhas mãos estão despon- .

tando' as unha8. Com
.

minhas mãos apoderar me-eí
do mundo e participarei das fadiERs dOI' homens.

%0-11 - Hoje pela primeira TeZ" minha' mie
percebeu pelo seu coração; 'que �e traz em seu

seio. Quem 8abll sua grande ategría.:
28-1'1 - Todos meus 'órgã08 estão completa.

" mente· formados, ,Eu estou muito grande.'··
12· 12 - Crescem m8US cabelos e as minhas

lobrancelha8. Ohl Como ficará .contente minha mie
com 8ua filhinha. /. ",

13,]2� Logo poderia Ver: Porém, ainda I
meus

olho8. estio costurad08 com um fio.. Luz, corei,
flÔres... deve SIH' magni'icol Sobretudo encheu lIie
d. alegria o pensamento de ver minha �ie.. : O�!
88 nio tives8e de e8perar tanto tempo! AlOda malll

sei8 mese8..•
18-12 - O meu- ooração �stá pronto. Devem baver
crianças' que nascem com o eorpo defeitu080. Nê8-
te caso precisam 8ujeitar-se a delicäda illtervençõe8
eirútgiclis para corrigir OI defeit08. Graçal a D@u�
o meu coração não tem anomalia alguma e I!rel
uma menina cheia de vida e de força. Todos flca-
rAo alegre8 com o mOeu' Dascimento. .

.

28-12 - HOJe, minha mie me aa8all.,inou.

.... "LUME", %9-7-7'

. ,

C a p r i ln d u s t r i a I, S. A.
CGCMF n.O 84."4ãO.016}0001

A$semhléia Geral Extraordin4ria
'--

Edital. de ConvocaQão
Fica� convidados os'acionistas desta socieda.de

para parliciparem de uma assembléia, a realizar-se
às 0900 horlls do dia 28 de agoslo de 1914, na sede
sociai li rua Exp. Joio Zapella, 214_1I fim de delibe
rarem sobre a "seJuinle:

t,
ORDEM DO DIA

1.0) - Preeoc'hi"u�nlo do ca��o vaga na diret�ria
Pelo comparecimenlo, deste Ja agradece • dlre·

loria.
.

,

Q

Jaraguá do Sul (SC),19 de julho de' 1974.
,

,

ViClor B'auer - Dl.:ilor Comercial
. . ., CPF 0.° 004 ã58 139

8eruico ßutOnomo Mlnitipal de RUBI Ie fsolto
E D I TAL·

TÉCNICO EM 'CONTABILIDADE
O SAMAE eslá seleciooaodo candidalos de am�

ball os sexos.

EXIGeNCIAS

Diplomll de T�coico registrado no C.R.C,
Idade de 20 à 31) anos. I

Qúiles com o serviço Militar (sexo. ,:"asculin,o),
Preferêocil! com p,rálica em Conlablhdade Publica

" OPER-ECEMOS

Ordenado IniciaI: Cr$ 1.405.00
Função Gralifki!da: Cr$ 240,00
Semana de Trabalho d� I) dias.

Uniforme "

ENTREVISTAS

Local: Escrilório do SAMAe.
.

�ua: ExpediCionário Anlônio Carlos Ferreira, 101
Dala: a parlir de 12 ii 16 do correnle m!s. .

Horário: das 10,00 ils 12,00 e das 16,00 �s 18,00 hora ••
.

DR. AROLPO SCHUlZ
.

ASSESSOR

, -Documento
".)

Extraviado "Este marcou tre�e pontos"
Uma des couse mela cobiçadas é marcar Ireze

pontos na loreríe esporuve. Alguns relizardos já se

tornarem mtlronertos de um dta pare o outro. Torna
ram se felizes? Ouro edquírtdo, sossego perdido, diz
o ditado. Assisli faz duas semanas, em Iolnvrlle, o ae

pulremeuro de um eanro homem que acertou de cheio,
Dão por um capricho da sorte, 'mas como resultedo de
mattos anos de trabalho, de secrtüctos e de mune ab
negação. Treta-se do monsenher Spbastião' Scarzello,
filho de condes muiro ricos de Turioo, onde nasceu

em 1880. Médico, oficial do exéreno ítelteno, rapaz
prendado, tendo dianie

'.
de si os melhores perudes u.

nobreza jlaliaoa deixou tudo para dedicar se ao servi

ço de Deus. "Escolheu a melhor parle" como disse
Nosso Senhor. Ordenou se secerdote e foi teebelher
como mtselonérto em Quênia, Africa. Cetequtsou di
versas tribos de negros. Numa delas queriam meta-lo
para vinger·se do repm das. crianças pelos brancos
muito enres. O chefe,' curado pelo missionário, impe
diu.' Não matem, es Ie é o meu filho (repredo) os- bran
cos lirllr8m�lhe.· a pele e por isto ficou branco .•. Os
negros forem .nll oada e pouparam o pedre

'

Convldedo pelo. bispo D. Pimenla, veio pera o

Brasil. Trabalhou allum tempo 'em Minas Gerais, on
de o pai dele, engenheiro, estava conslruindo estradas
de ferro para o governo imperial.

. Dos 71 anos de secerdocío plISSOU 40 anos em

Ioínvllle. Foram 40 anos lntelramenre dedicado 'a Deus.
Nunca firou feeih, 'nunca 'se descurou dos seus deve-
res Slcerdadolais.·'

'

,
.

O enterro foi· uma coaaagração. o 62.0 BC ele- ",
receu o mausoléu do Exérclto pára -o sepultemenro do

\

monsenhor, oferecimento que não foi eceue porque foi
sepulredo 'oa cerederal, honre reservada a(\s bispos.
Na . encomendação,' com II palavra' dada pelo padre
que presidia a ceremonia falou o poslor PrOleslllnte:
"Foi um exemplo para os calólicos e pa'ra nós protes
Idnles, disse entre ootrllS COUSllS. Depois de ralar, re

cebeu um abraço 'do Bispo, dianie do a.llar. O 'Mon
senhor Bu'nca di.se uma palavra contra os proleslan
les. 'Muilos deles iam a missa pare ouvir-lhe os ser

mões de ml,lilO' conteúdo. Era Uin homeM que tioha
Deus no coração. -

.

.

)

Eotre os muiros elogios ouvi este bem !(pico:
"eSle marcou' 13 ponlos lá em cima, enlrou direlo sem.
conversör com S. Pedro."

-

,

Feliz. mil vezes feliz,' de quem marca treze POD�
los Ia em cima, Daqui alguns mi.lhões de anos ainda
eslará desfrul.odo o resullado desies ponlos. Esles lã
pODlos felizmcnle eSlão ao alcance de nos t�dos, bas
Ie querer e refletir um pouco. Ou":,e s. aegulOdame�!e
lIe pessoas epareotemenle alh,ias as cousa da releglao .

'dizer· �'E8tll vida oão vale nadll, nos.oão somos nada."
•

'IDizem e deixam por iSlo meamo. .

Viemoe de Deus e .io aosseeamos enquanto nio
vollar�mo8 • Deus.

Irmio Leão Marno

Brasil com. o
maior )

petroleiro
da ,América Latina
RIO, - O Presidente

da Petrobrás, almirante
Faria ..Lima, rec,ebeu n08

estaleiros da I,shikawajima
em Kuri, no Japäo, o sU·

perpetroleiro "Cairu" a.
276 700 ton�lada8, desti
nado 8.0 transporte de
petróleo bruto do . Golfo
Pérsico para o BreiI.

Trata-se do último na

vio, de uma encomenda
, de 3 deste porte, sendo
que os. dois primeiroa
foram entregues -em ja
neiro e abriL O navio,
que é o maior da Amé
riaa Latina, tem 377 me

tros de comprimento e po
de tra,nsportar 2 milhõe8
e 140 mil barril d'e petró.
leo, total que repre81nta
o oonsumo .acional de
doia diu.

Eu, Elvira Dombeck Maestri, brasileira, casada,
doméstica residente e domiciliada à Rua Carlos
Hardlíeh, nesta' eldade de Jarag!lá do Sul SC,' de
claro psra 08 devidos fios, que foi extraviado o se- .

guinte documento:
.

Carteira de Habilitação - N.o 202271.

Jaraguá do Sul, 31 de,julho de 1974

ELVIRA DOMBECK MAESTRI

·Informativo A CARES C
Mulher do Colono, Essa Heroína

Quando menina frequente oa bancos escolares,
E� casa auxilia a mãe n08 serviç08 diários.
Não tem tempo de brincar

.

Muito cedo começa a trabalhar.
\

Quando moça vai com os pai8 • 08 irmãos enfren
iar a dura vida do eampo.

'-- '

Não tem tempo pars se atualizar
Seu namoro e noivado é rápida e furtivo
E ao ver-se casada, percebe que não teve tempo
nem da eoahar.

.

,

Acompanha o marido lado a lado no trabalho
1: á primeira a ée Ierantan

"

Sem deseenso, sem folga,
�

. � últim,:, a se deitar.

Nalcem OI filhos, com eles a missio de ser mie
Além de todo seu 8erviço
Corre para lá corre para cá

�

Ma8 dá UBI geitinho de seu filho embblar.

A ca8a' os fÚhos, o marido, a lavonra, tomam
tempo , ,

.
'.

Suas horal são sempre ocupadas
A noite com a luz �o lampiao ou do �andeeiro
Ainda pasla � remenda aI roupal usada8.

Quanta abnegação, quanto sacrifício
Principalmente qüando o perdê 8 noite cuidando'
de alguém
Que está adoebtado
Quanto heroi8mo, sua dor, seus problemas aguen
tam talados.

\
NAo hã tllmpo para pasRear
Ns cala Rua pr.sençs é indispeDRável
Sempre .,GBI alguma coisa para fazer
Ou alguélll psra allnder. .

� feliz qu�ndo o marido é compreensivel,
Reoonhece seu· tral>alho e seu e8criflcio.
Além, de, tudo SI pouca8 v.ezes' que vai a cidade'
E rillicula._rizada, nAo pa8sa fie uma colona;

Ela porém é a maip digDa das n08888 heroinas
Mesmo quando é por nós esquecida

.

'

Por Deull lerá lembrada
.

Ú 8anho:a da8 senhoras heroinaa,'

Rosemeir. P. da Cunha
Extenoionista da ACARESC

�m geral, especialmente
Gaita e Acordeões

Camplelo sorlimenlo' com 8 li 120 baixos
Bandoneon

Pianos: -Fritz Dobbert..
Grande Variedade de modelos

Harmônios "Bohnlt
ORGÃOS TUBULARES E' elETRÔNICOS

-

Guitaras e Amplificadores
InSlrJ,lmenlOS para Orquestras. Bandas e

. Conjuntos Modernos:
.

Violinos - Vlolõea - Bandolins ii: flanJos
FlaUlas - Clarinelas - Pis Ions - Saxofooes
Trombones .:.... Baixos e Balerié1s complelc!ls
Pandeiros _. Chocalhos - Maracas e Afuchês

Mélodos .:. Cordas e Palheta.

lnslrumenlos pi Fanfanas: Bombos - Tambores.... Pralos e Coroelás

Para Músicos Profissionais forneço lambém Inatrumentos Estran
geiros: Violinos, Flaulas e Clarinela�. tipo «B�ehm», Pistons: Trombones

. Saxofones; bem como B.ocals t BoqUilhas e�trangetras.·
Para maiores Informações, consultem e.

EXPEOIÇAl � "lYR 1'" MUSICAL' D� PAULO
(

lOBS
Rua Jorge Lacerda. 242 -, Caixa Poslai, ã9

-

São Bento do Sul, -
.

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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01 Adlmir/MoreUi Garcia i95.80 - 02 Edll
traut Blank 59p,80 - 03 Alzira Floriani 59i.80-
64 Elf da Silu 595,80 - 05 Genésio lCuclkow8ki
595.80 - 0& Hl"lga Ramthum 595,80 - 07

.

hanir
SchaWIIIZ 595.80 ,.... 08 J1ília, Madallna Erschinl
59580 - 09 Mo.cir RaDgheUi' 5"5.80 - 10 Roselí
Maria Zimlllerminn 695,80 - 11 Adalberto Haok
barth 397.20 - 12 Ademar Gö..temeir 397,20 - 13
Eno Porath 420.96 - 14. E'anilde Puleene 397.20 -
15 GUIOD Gonlag. dOI Santos 297,20 - 16 Hdena
MarilIteI. Franzner 397,20 - 17 Iríneu Miguel Balo
mon 397.20 18 haldo José Kuczkowaki 397.20 -
19 Jurema Sbard.laUi "7.20, - 20 Marcolino Oipri.·
nt 397,20 - 21 lIaaro Oloar Schmitz 397.20 - 22
Or}an,dino �ignerelli 397.20 - 21 Adelaide Bogo
565.80 - 24 Amilton Blunk 696.80 - 25 Hedio Ooe
lho 595,80 - 26 Lio Ron,haUi 595.80 - 27 Maria
Eli",beth Strin,aria 595,80 - 28 O,idio Ko..lski
i96,80 - 29 Renato Kuohenblcker 5'5.80 - 30 Ada
mir Bo'edlr 397.20 - 31 Adlmir Luil TlmboBi 397,20
- 32 Altair Fi••onoini 397.20 - 33 Ârno ValI.
397,20 - 34: Bernardo Fodi 397,20 - 35 Elzira Pa
rili 397,20 - 36 Aéleio Pomianowski 397,20 - 37
hone Maria Bortolini S97,20 - 38 Jandir Bona
397,20 - 39 Joio Oarlol Venturelli 397,20 - 40 Jo
el dOI Santos Gomei 397,20 - 41 Joaé Bridaroli
Neto 397,20 - 42 No.li Luoia Pietruza 397,20 - 43
OtDi Patka 397.20 - -44 Pedro ABoleto Garcia 397.20
- 45. Dario DreWI 585,80 ....;. 41 HilArio Pnanello
595.80 - 47 IlArie da Sil,. 695,80 - '8' 1'0 PIIO
kewicz 596,80 - '9 JOlé Rioardo aaekbarth ,595,80
- 50 Moaoir SohUlte, 595,80 - 51 .NIlloo Pereira
(;95.80 - 52 Odeie Baruftt 595,80 - 53 Odenir Dal
Ri 695,80 - 64: Oldíoa Rüdige .. 596,80 - 65 801ao
g. Loswen Blödern 595.80 - 66 Terezinha d. Je-

,

IUI Uber 595,80 - D7 Aldo Salai 397,20' - 68 A.ta
Rahn 8'7.20 - 59 Oesar Antonio Maba 397.10 - 60
IIdé.io Souza 397,20 - 61 MArio HafamlDo 397.26 -
62, Mário Roberlo Walter 3�7,20 - 63 OBmar' Piake
317,20 - 64 Reioaldo Hanle. 397,28 - 65 Rogério
Loewen 397,20 - 66 Rolando Si.werl! 197,20 - 67
Adelino J08é Ki.nen 595.80 - 68 Alcidel Manorioh
695.80 � 69 Alcir RQque Ribeiro 595,80 - 70 Ao-
,eIo Aotonio Bernardi 595.80 .,-- 71\ Aoilio Luiz

"Stioghera 595,80 - 72' Darci Antooio 'Ub.r 59580 -
73 Dolorel Lopea 695.80 - 74 Luiz oerlol Zlmm.r
mann 595.80 - 75 Maria Aueilil Tirooi 595:80 - 76
Maria Sal.'1 Bor'olini 696.80 - 77 Raimiro Radaeo,z ,

59�.8() - 78 Sueli RO'.Di Müller 695,�0 - 79 Zé�i�
/'

Eu, EDGAR SCHMITT,' brasileiro, casado, mo- .

Rückart 51Ui,80 - 80 Afonlo AgoltlDho BortohOl forilfa, reeideate e domiciliado oeaf. cidade de lara-
897,2.0 --, �l !--ry. Edlon Bach.lnD 3�7,20 - 82 guá 110 Sul � SC, declare para os devidoa fios lelÍai.,
Olo,'11! LUIZ Ploooh 397,20 - 83 Ivo LUIZ Krau.. que forllm extraviadoa .a a.guintu documeatos'
397,20 - 84 JOlé .rO.IIO Oogro.li 397,20 - 85 -. '

'

"

Ni'eo dOI. Baotol 397,20 _ 86 Rog6rio Brlching
1 - �tlhefe, de S.,:r�ro

397,20 -- 87 Bá"io Neitz.l 397,20 _ 88 Ta.reilie
,2 -

• élX� ;Rodovlarla .

JOltl, Marang.ni 397.20 __ 89 Terninha KieneD 39720 .3 - CertIficado de, ProJ,riedade do Veiculo mar..,

_ 90 Valmor Brrri 397,20 _ 91 Walmo, AlIbe�to ca Kombi Vok·Wageo, ano 1963, corr. pérola, �hassia

Streb. 397,20 _ 92 Ana Janet. Pedri '(;95.80 _ 93
0,0 B-3060316, motor 0.- 164394, placa: IS·_t26t.

FridoHil Friedrich Schmid 595,80,- 94 Ingrid St�f. Jaraguá do Sul, 06 de .rosto de 1914, .:.
fens 695,80 :_ 95 Janela lIaria Ptaninsobeck 595,80 EDGAR SCHMITT

., 7 96 Altamiro Aldro'Bodi 397;20 - 97 QeHDa No'
riles 397,20 - 98 DortaHDo N!,gberbon 397,20 - 99
Blio Arnildo Forehner 397,20 - 100 Heini E'dmun
do Obsn8ue 397,20 - 101 IlArio. Riehert l:J97,20 -

102 Juliet. 'Terninha Vieira 397,20 - 103 Lina Ma
tbias 397,20 - '104 Ni'aldà JOlé L'ebmkuhl 397,20
- 105 Valério Fisoher 397.20 - 106 Wilson Tomelin Indústria Calariaense de ArlefalosdeMaàeira
397,20 -- 107 Aldo. Balnk 595,80 108 Oarmen Lia
Horn 595.80 - 109 hatora Bauer 595,80 - 110 Lin
deta Maria Roptaato 595.80.- 111 Zenaide Maria
Gionnela 595.80 - 11l! Adejair'-,_Eetefano BalaBnelli
397.20 - H3 Ademir Q90hsler ,3�7,20 _;_ li4 Alio.
Zimmermann 397.20 - 115 Ântenor. Ga),an 377,20 �

116 Antonio Pak, ywiecki 397,20 - 117 Oarmelo Pas
qualli 397.20 - 118 Daisi bllbel Buchmann 397.20
- 119 Ewaldo PrsBtini 397.20 - 120 Fidelis De.ar
ahi 397.20 -:- 121 Franciaco Rodrigues 397,20 - 122
Joio Luiz Sil'eira 397,20 - 123 JOlé OarlOI Roaa
397,20 - 124. L!urindO KOillowski 397,20 -- 1�5
Marli.8 Bartel 397,20 - 126 Rogério Luiz Leacowicz
397,20 - 127 ROia Maria· Kiatkowski 397,20 - , 128
Ursola St.at. 397.20 - 129 Waldir Borchsrt 397.20
- 130 Wally Rilltow 397.20 - ISI Airton Btrelow
397,20 -- 132 .lida loez Martins 397,20 - 131 Bri
gite Bchweinl. 897,20 - 134 Ioês Grabowski 397,20
-:- 135 leolde Mohr 397.20 - 136 João Pedro Gu
cho 397,20 - 137. Jos� Alberto MauerberE 397,20 -
138 Noeli Bàkun 397.20 - 139, Rodrigo O. Nicoluz·
zi Jr. 397,20 - 140 Romell'Kienen 397.20 141 Jorg•.
Luiz ROIa 59580 - 142 JU8tino Leooádio de Fran-
91 595,81'1 - 143 Arnáldo 8íl'eira 397,20 - 144 Oa'
lJ)srgo Ranch i 397,20 - í45 Diroelu Luzia Vick
397.20 -'-146 Fatima Mannes 397;20 ;_ 147 Gelhio
Lenzi 397.20 - 148 H�rtwig Borehart 397,20 - 149
Lilisn G ützmacher 397.20 - 150 Sidio Müller 397,20
- 151 Vílm�ar José Reng�l 397,20 - 152 WHmar
UIiI8B"'1 UIrich 397.20 - li3 Wolfgang Riedtmann
397,20. .

.

'TOTAL 71.321.16

Jaralu' do Sul, 20 d" junho de 1974

,

a) Distribuiçio de Luoros no. valor de Or$
50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiro.).

. b) Aumellto do Capital Social, de Cr$ 950000,00
(NDVeCl'ntos " cinquenta mil cruzeiros) para
1.100.000,00 (Hum milhão.e cem mil cruzeiros). com
aproveitamento de ,Cr$ 7519,71 (sete mil, quiilhen. Da lind zwei Freunde die mit Verllen sich raufen
t08 • dezenove crUZt'iros e letenta ,e um centavos) Die Leute dadurcb die Zeitung besfler _kaufen
do Fundo pI Manutenção

.

do Gapitsl (je Giro, Die Fieunde s!eh .gl'ge�seitig di.e Zungen wetzen

Or$ 31.532,St (�rinta e um mil, quiohentos e trinta Docb wollen sIe slcb Dlch.t damIt verletzen,
e dois cruzeiros e trinta e um centavos) do Fundo - Ach! Das auf d�m Kopf dIe. Haare st�h'n
de Corrt'ção Monetária e Cr$ 110.947,98 (cento e

Ha-bR h� und ��nd dooh blDe zu Beh u? .

dez �il, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e A�oh WI�d erzahlt vom Schoppen, Wein und Bier

noventa e oito centavos) de Lucrai ,Suspensos e Mit d,urstlgen Kehlen. �leiben wir alle hie�.
. consequente alteração dos Estatutos "

Vonwt'gt'n und der WeID aUFgelaufen
,

•

Beim näcbsten Mal wenn wiederum ein Fest
e) Outrol AS8_untol de interels8 ,ooial. Werden allel lachen. geben diel und dàs zum best

So stellt dann ab für mieM, be Eugen einen Wein
Jaragui do Bul (SC). 23 de julho de 1974.

, Sage Prostl Uod trIDke den dann gaJlZ allein .

Alvaro Neves - Diretor Presidente Tscbau!
.

OPF: 004.�68.969 Ein Leier

'Coleqio São Luís
--

.Jaraguá do Sul

05·CRE Jolnvllle
OlS 04-CRE. Jaragu6 do Sul

.

JOlé Flrreira Oruz

.
' Edmundo Barbi
\ )

Alberto Bauer S.A. Ind. e Com. Planalto Catarinense
Alberto Barbosa (Flnál)

do InIUtuto Hiat6rico e Geogr'Úco de Santa CatarlDa
ao Prol. Victor A. Pelulo Júnior (EmineDte ge6logo c.tarIDeDle)

XLII

CGCMF n.· 84.-429,836[000l

Aillembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficem convidados os acionistas deata sociedade

pare participarem de lima assembléia, a realizar ae às
10.00 horae do dia 28 de agosto de 1914,' na sede
10ci.1 .iI rua Mal. Deodoro d. Fonscca, 1119 em Jara
guá do Sul-SC a fim de deliberarem sobre a seguin
te:

ORDeM DO DIA \

1..) - Aprovação do. balanço ,e contas do exer-

cicio "e 1911J
'

2••) - Eleição doConselho Fiscal
i.O) _ Assuntos de interesses d. sociedade,

,laraguá do Sul (SC), 19,de julho de 1914.

Alidor Bauer _.. Diretor Comercial
CPF D.· 103.953.269

AVISO: Acham-se a dispOSição dos sre. aetcnta
tas duta sociedade, os documentos a que aé refere o

artigo 99, do decreto-lei 0.° 2.627 de 26,09.1940.

Assembléia Gerai Extraordinária

Edital de -Oonvocaoão
!"icam convid.doa oa aclonlataa deata aocied.

de par. participarem de um. assembléia, a realizar-ac
i1s11,OO 1II0raa do di. 28 de aioato da 1914, aa aaele.
soetel ii rua Mal. Deodoro da Fonseee, 139 em lar.
ruá do-Sul·�C .. fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
,

1.0) - Preenchimento do cargo v!Jro oa dlreto-
ria
.: "Pelo comparecimento. deste já agradece a I di-
rafori..

�

,
'

'

',;:
laragus do Sul (SC), 19 de julho de 1974

Alidor Bauer - Diretor Comercial
CPf' n.· 103.963.269

Documentos Extraviados

N'EVES S.JL
O.G.C.M.F. n,o 84.433 '40/0001 .

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordin'ária

Pelo prelente edital de convocação, Ião con
vocados ollenbores acionistas da NBVES S A.
Indústria Catarinenle de Artefatol d., Madeira, pa-

-

ra. 18 reunirem em Assembéia 'Geral�traordin'ria,
em lua sede .oeial à Rua Presidente Epittcio Pes
loa, 2522, no dia �O de agolto de 1974, àl 10,00
(dez) horal, para deliberarem sobre a seguinte:

ORPEY DO DIA

Depois vi cidades, vilas, estradas.
Vi gerlJções seruidas rrebelheado,
Criando já uma outra civilização.
Roubado então das Eras já passadaa
Fui ao meu próprio século reternsado
Até findar toda a miuha vilio.

XLIII

Eafão já recomposto, j6 desperto,
Terminada aquela minha vertiiem.
Nela Meditando fui compreendendo .

, A luta do basalto co deserto
Foi toda razão daquela viagem
Ease OOS80 Planalto ver nasceodo.

XLIV
. Todo um passedo de fOIlO ele encerr., .

Toda um. infância de marn. em c.sc.ta
Brotando vive da terra rachada.
E quem diria iato dessa mansa ferrl
Tão recoberta pela verde mata,
Por formosoa rioa ,aasim recortada?

Porto União, U/outubro/1912
Jo!e Alberto Barbosa -

(Da poesia, usando o Dome ele ALBERTO BARBOSA
.

homenagem .. ALBeRTO De OLIveiRA e a RuY
BARBOSA)." .

1) A presente poeSia foi publicada no "Traço de ...

União", de União d. Vilória, Pr., d. 11/02[13
e SemllnlJa aeguintea. Naquela pubnclção, po
rém, o 5.° verso da XVIII estrofe tioha a se

guinte redsçäo, agora retiflcodà: "Peloa frescoa I

area preato seguia.
2) A presente. ebra é lima vtsão da fGrmação d.

extensão basáltica da Bacia P.r.níic., I, de
nioslo mais restrito, a origem do Planalto Ca
t.rioenae nela contido. As obras t,omadas por
base foram muHes, eDtre .s quaia· "Conheça °
solo brasileiro", de losué. Cam.rgo Mendes,
"0 romançe d,a terra'� da, Rudolt Thiel, "Pro,
blema io brazi)jan gondwalll geology" de Bi
srarella e ODtros, illém de vários outros trab.
lhos; sem esquecer o "O relevo, do Estado de
Santa Catarina" do Prof. Viclor A. P�luso lú.,
nior.

Dr. FraBeisel ABtoai. 'Pieei.ne
__ ,• .D -'::co - C.R.:H. �'Z'

(C.P�F.) H.O OO.sl437Q

Oirurl'ia e. OlíDioa de Ädulto•• OÍ'iab'àl
Partol ..:... DO.DQU de S.�hora.

HOSPITAL JESÚS DI: NAZARlt � OORUPÃ
Residênoia: Dr. Neren Ramol, 41.

ClO_UPA. - .A.l!tTA. eAr�_I:M.A

AUR�ORA
Emsi und HéÍlmuth

Die Auro.ra jet gaaz für sich ein Land
S�rasl.8 durch Tal und Berg schlängeln sic.h wie
elO Band
Geht man dort sammeln zum Kirchenfeste
G�ben die, Bewohn8r gern voo besten. das beste.
WIr bekamen Enten,.;Patten. Hühner und Ei Ei
Zuletzt auch noch eine; Vierbeinige Schwein8�ei.
Die Leute dort .tehen ser frUh auf ,.

LaQfen �gll&ich zum Melken und Futtern auch
.

Da reht 8S in den Eimer 8chtrip, scbtrip, schtrol�
Denn der Milchwagen kommt IIchon( angerollt

'

Der Kutscber sitzt auf einen Bock
Vor kälte ganz krumm er bockt,
Er ist ein Behr'Wohltätiger Mano
Verschütet e.r Milch, tut er dazu waSBer dann
Dadurch der Käse wird etwas magerer Be-in
Der Rtlicbe kauft ibn trotzdtm eiD '

Und der Arme lieht dem Preiss, kann sich keinen
kaufen .

Nun lasen wir mal die Karre lO laufen.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORRE�O' �DO.

Esse fato, por sí, indica a imensidade do pol
derío flconômico c!os palsel, petrolííeros, a par da
extrema debilidade da Europa." .

.

.

Também na França, o Irã adquiriu nada me-

nos de que cinco reatores nucleares e " ;

contratou a constrúção de complexos siderúrgicos
e petroqulmicos em território Iradíano. De uma só
vez, o Xá da Pérsia depositou a quantia de um mi
lhão de dólares em Paris. como garantia da vulto-
S8 transação. , r: ",-,

i Há um ano atrás todos se .ririam se alguém
stírmasee o que o reí .Iaíçal 8 os emires do Golfo
Pérsico poderiam se tornar potentadoll mundiais,
que fariam tremer os plÚses super-desen;voJvidos do
mundo livre.

. - --t_'

"H�je': '0, �obe;r8n�8' do p�tiÓi�o,'- tendo no nol_ao
o lucro liquido' de 60 bilhões de dólares, obtidos.
no ano paassd(), podem intervir como quillerem na

fi' economta l1a8 nações ociden,tais. " ,... .

j r- �-: f -' 1"\' .; I;" -;j l l . " '

Curiosamente. al!l':riqu8zall estão, concentradaB
num bloco maciçamente muçulmano. aliado li outro
bloco que é bteu: o;do� palBes comunistas. E ,8S, yf ..
limas são os palseB cristãos do Ocidentel .•. (ABIM
Agência Boa Impranla).

'

, . " , _' .. ". _J .;... ..' ._

tA�.�l!�;?.��.I�E�TO
LOURENÇO,KANZLER

t . �c��v�!p��}!s�an t �
A famma eÍlhitada de" ,-

Mercedes 'Frhdini Nicol1Jzzi'
'ainda profundamente consterna�a com o Bê,u
passamentb ocorrido� dia 06' de, agosto de
1974, quàöifó côiíiä'vâ éom a idade de .6�
anos. 5 meses e 23 dias. vêm por este 10-

termédio agradecer a tod9s os, p,arentea",
amigos .e conhecidos Iq�e e�fil�r�nt, flores.
coroas e telegramas e lios que acompanha
!'lim 8 1lxtinta, a,té a SU8. última, mO�!ida.

Agradece outrossim as irmãs e �nfer
m,eiras dp Hospital São J9S�. de�a c11ade,,_
1:\0 Dr EilsoD. Schulz. �eOJ corÖo ao Pe. Con- .

rado pelas palavras de fé e de oonforto,
proferidas em casa, na igreja e à beira' dei
túmulo.

. / '

:,": ',' L

Convida-se parentes, amigos el. conbe-.
cido" para 88sis'tir'ém 8 missa ..de' ?� Di�,"
que será celebrada dia 13 (terça-feira),: àii ,

19,00 bi. na Igreja. 'MatrIz .'de SAo' Sebá8t�A� .. -'/
Por .m'ais 't,�te 'a'to d'e fé�'g�iétil:8g��ád�e,e,

a familia enlutada. " '; _

Jar8g'uá 'do.S.ul, agosto.de 197.

/
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o Grupo começou a. fuoéi,onar com, OS qualró
8nOS ,primários, sendo 172 05 alunoB fundadores. No
aQ� de t�6t do G.E. "Euclides da Cunha'� formou ti

8U� ,
t ,a, jlur:!l1a j 'tie cOD'!ple!.11enl4lrista,s. E,,' em 1912;', o

enlão G, N. "Euclides da Cunha" formou a sua. t ,.
lurma de ginasjaQQs"

.

'i'

Pelo Decrelo SEe 8-ct 7t/N IO.ã6t. o Ginasio
Norm'al transformou se em Escola " Básica "Euclides
da Cunha" com a� oiro sérits do 1.0 grau, 'esltlndo
hoje sob as direlr,izes da L.i 5.692 .. .-

, '

. Escritório

A' COMERCIAL

-

• fi·....... �.. • ...._ � ...

. to'., ... .' '. A' •
,�

, (.. "-\, ,.

•
II /_

t

Polít�c�, ��·1t��nacio��� ,< . J, •• 1 Qs >�5 j.a,QO,S de e.�I�te.Dçl\� da Ve.f·d a d e I'[:O.S ; - M oos t-rosUma Krupp Persa .

Escola Bäsíca '. O" •••

ASsa[lam, ioabäm, vi�leDlam e malam
Mário A. Corrêa "EUCLIDES D,A CUNHA" ;

lj '."
por Jos6 Caslilho Plnla

I. t,

Era DO meto-esêuro dtl madrugada e o jovemCertamente a maioria dOI!! leltores já ouviu" faJar . O povo da localidade de Nereu Ramos, eennndo 'casal de esposos. aguardava sozinho, no ponto do seu
... J;la fa!D0s�a Krupp,' d,a Alemanh�. Est.a 'pode�osa .

in' necessidade de ler sua Escola, resolveu com o sacriff betrro o ônibus das fi horas que o levaria 1I0 centro,dústrIa stderúrgíca é, por aS.8Im dizer, sínôntmo cio do pessoal da comunidade, comprar, em fins de quando surgiu um automóvel .que .estaclonou próximdda eficiência alemã e teve papal detsrmínante na 1941 um terreno do faleddo sr, Arthur Carsrene, "do- e dele .seírem 4 tndlvtduoe cabeludos de revolves Dilireconstrução do pais após a II Guerra Mundial ando' o ao munlcíplo, que conseguiu, lunro ao Gover- mão anunciando que era um assalto, -,O marido expll-'Pois bem. a, Krupp .já não" é 'tAo 'alemã,,8sbim. O. no do Estedo, a edificação da _Eli.coJa .que•. veio - cou que' estevem a,lf afim ,de se dirigirem a fila
Irã, antiga· Pérsia,' adquiriu ,25,04% do capitel da ser inaugurada a 7 de agosto de 1949. do IN PS, na c;ida�� parti uma eonsulta _ da. e8�ôa�empresa, a qual deverá construír uma- usina síde-

"Cqmo palron.o,' .foi escolhido o nome, do: grande que eSll!lvPI edoénrédd pois no segundo, ,mês dúme]rúrgica no pais do Xá Pahleve.
escritor brasileiro EUCLI['ES DA CUNHA que céle- gravidez cömpltcadá,' mes oe aS�12ltantes não levarem
bre se tornou com o livro OS SERTOBS' -

ondé 'sê em conta essas ponderações e obngeramo 'casal .�lê: "Deslumbrado pelo litoral opulento -e pelas Ó1ira�� entrar DO carro. ti :mulher já em prantos e cheía.de rr·

gens de uma civilização. que r-ecebemos eméledeeden- celos.,-
Iro dos rrensenânncos, esquecemo- nos do inferior Depois rumaram pare um lugar êrmo nos arre-

,

amplíssimo onde se 'desala a qase_ffsiça real da nos- dores d"a c\�.ad,�,,�, enquenro ã dos bandidos Imobtll-
sQ nacionalidade" _".

.

zavd!'Íl; � lj?ll)�n't, apontàn�o-Ihe as. armi!s" .rWD . ,º�Ie.
>' ,'.,.

,
��, ; ,

'

víolen lava a "senhora grávida e adoentada na sua pre-Para a inauguração solene, veio o Governador sençe, e assim fizerem o rodizio até que lo.dos os 4"--
do Esredo Dr. J05é Boabaid 'que se fez acompanhar, cometeram ti mesma bestialidade. A- seguir roubaram
por vários deputados esreduets. além de autoridades o dinheiro, os anéis e. os relógios de pulso do ho
civis e mtlueres. Coube a S. Excta. o alo tnaugurel mem e da mulher �_ ,or!;l�!Iaral1.l que os dois sãfsselll
e ainda o plantio de um carvalho na parre central do correndo sob pena de levarem chumbo.

'

pérro Procedeu ao benzimento do prédio e ínrronlze-
,

. Esre crtme sucedeu díes alrás em Curiliba, ci da
ção 'do Crucifixo no gabinele da Diretoria o Rvdmo de em que pa�sávamos as férIas ,é' onde ;ós

.

eesehosPadre Vig�r}o da Daróqufa Era Prefeilo do Municf- de Iodos os lipas eSlão) se lornando rotina. e já Ima·
pio na épQci! o Sr� Wal�emar Grubba. Para· p�epilra!' ginaram os leilores o esludo de revolla desse homem
a Fesla' da Inaugúraçáo, veio da Secrelaria da êdu- ferido profundamenle no seu orgulho de marido o dra
cação. o Prof. Jolio dos Saulos Arelio, sendo ii apre- ma e ti Irauma dessa mulher. ,ullrajada naqUilo qu�seoladora no dia li aluna Terezinha Berloli, hoje �ra. ela mais 'presava -.L_' a sua· honrtl e dIgnidade de es
Dr. Reinoldo Murar'a'.

"

posa? Esse casal precisa .ter, ump motivtlção muilo
grande na vida, como a' poderosa forço do lImor, mú
tuo; nece$sita dispor de o,ma personalidade forHssima
c de um espfrilo religi'oso incomum, para coalinuar
acredilando no ser humano, para prosseguir vivendo
como -genIe de bem, pois .. experiência que sofreu n8

próprill C'llrne foi fm'le e dram6iica demais: �

QuaDlo aos assallanles, .• como já dissemo� em
oulras v�zes, são' baDdidos deslilufdos de Iodo ': e qual.

quer seDlimenlo, para os quais ,o pudor. O brio' e ii

dignidade; ,i:'I 'igrejd, a religilio e O 1próprio Criador
Dão' exislem mtlis."S'õ por isso' já podiam ser conside
rados como oa piores criminosos, mas el�s vão além

.
Foi sua' ?rimeira Dir.etora, a Prc;>f.a Zuleika .Mao-· ,

poi� facilmenle chegam, ao homicfdio, e seus crimessani. Sucederam-se oulros. como: Prof. José De.lri, são premedilados ii alé planificados, lanlo que os asProf.a Cora da' Silva Künzel. Prof. LOlar MaIoS, do sallos a Bancos, Casas Comerciais, ele. nunca deramAmaral. Prof, Luciano Demarchi, Prof.1I Emflia MoreI· mais que cioeo seis minulo•. São verdadeiros 'moDSlroati VolloliiJi, Prof;a Odalzila Borges, prof a Lena' d�
que assaltam. roúbam, 'violenlam e mOIam" e para elesJesus Chagas Rjbeir.o,. Prota Dulce Rau. .

. deveria exislir uma punição igualmenle mODslr"osa, que
Ä Escola sempre conlou com um Corpo Docen· se enquadrasse num artigo e ..parágrafo .às.lm, redigi-

Ie de alto gabtiri!(). razlio
-

de orgulho da mesma:, .1', dos: .....Arligo - Todo individuo acusado ou
� presQ

por assollo, se devidamenle COltlprovada 8, '8Ull condi·Formam parle viva do EducandlÍrio, a' Associa çlio de aasallaole, se execuladó ,p._ela forc�. Parágrafo
ção de Pais e Professores que' procura zelar pela - A execução serlÍ amplamenle divulgada, para qu�conservaçâo' do Ptllrimônio escolar, fundada no. ano sirva -de exemplo ao demais aS5allante." ",

"

da inauguraçlio, sendo Stu Lo Presidenle o Sr. Alva � COlD uma providência ��sim lalv�z .di,"inui-ss�mro Jolio Berloh um dus enlusiaslas da fu'ndação dá os assallbs e demais' crimes desses elemenfos iOleira
Escola. Seguiram se; loão Gualberlo, Rocha, Alberto mente perdidos para a sociedade, para iIS iarefas áieiis
Morelli; Leopoldo Il'inceger, João .José Berloli, 1'eodo- ,e honr6sas da Pálria.

'

ro Zanghelini, Belarmino Garcia.
.

I' Além' dessa' às�ócia�ão 'ainda funCionam nõ mes·'
mo: li Caixa Escolar, Cenlro; Cfvi�o.,·.BibJiol.�ca ,eS��O,
la'r, Peló'lão de S.aúde, lorna.! Escolar, Clube Agricola
sob a orienlação da Prof,a de Alividades Comp�meD-

, tares.
�

profundamente oons'�rnada, comunica a to·
dos os parentes, amigos, vizinhos e cO'nheci-,
dOi, o tleu infausto p'assßmento, ocorrido no

dia 04 de agosto de 197-4, quando contava
,

61 linos,
" meses 'e ,�8 d188 de idâde,.' ., L' •

Por eilte intermédio deseja agradecer
as ir�ãs ti' enfermeir'áa do Hospital ,Jaràgtiá,":

.

pelos cuidados dispendidos, bem" cölrio" aOl!
drs, João Biron e dr. Otea. desta cidade, e

ao Pastor. Egbertd Sêhwanz pelas palavt8s
confortadoras proferIdas em oasa e à beira
do tumulo"

, ",','" "
I .'.

' .. tAg'ràààce outrósisfm as fitmas qu'e 'en·
vi8ram corOlis, e a todos 08 qUe velaram o

!le,u eörpo,- que Qf,e:!'taNm (flores e �eo!'Q�'8" ..

�.
qu'e acompanoaram o extinto até a última

I
morada- Nesle quarIo de Século a E.B. "Euclides da Cu'

,

I
nha" lern procurado semear as luzes do saber e da

.

Ja,raguAá do Sul, Agosto da 1974'
ciência" ,mos!rßnd'o o', caminho 'do bem e da verdade,

FQmilia enlutada a, fim de ,fazer dos seus educandos, cidadãos honrados
e úteis à Pátria, capazes de realizär' as Iransformações

________________•• Iii exigidas pela SOCiedade em eontfnuo desenvolvimento.

''I

ADVOCACIA - COITABlUDADE ""7 SEGUROS
sob li ,dire,ão, do ecoQomista � contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229 '

� ,t I
•

Rua t (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 2023 - Cx. Postal, 19

Jaragui do Sul Santa Catarina
Recurso's fiscais é administrativos - Contabilidade

Serviço de marcas e patentes - fotocopias
.

Leg1s1a�Ao trabalhtsts, e INPS - ,Seguros em geral
Serviços s,ére09 Varig , .'

Desde 1944 à serviço do progresso de Jaragui do Sul

P�ogra�ação q:lusiva a

passagem do fogo,
SimbólicQ da Pótria•

I ;
..
< '.

vai ser elaborada
cujo programa' poderá
ser repetido este ano,
�ouve igualmente a par.
ticipação de municípios
vizinhos, por ondà"co fo
go não passou Sendo
assim. foi que atlétas de
Corupá e Shroeder apa�;
nharam uma cent�lha
ém Jl:I,raguá do Sul, Gua
ramirim representada por
outros atlétas, apanhou I

em Ma8ssranduba, para
Rio Negt;inho e São Ben·
,to do Sul. apanharem
em,.Campo Alegra.
Nos próximos dias uma

reunião deverá ser efeti
.vada quan'-'o a progra
mação oficial estará de
finida.

�

Previdência Social .para
tQdos os brasileiros

Um plano que permitirá o iníoio imediato
.

da universalização da providência. sociál no,Sra
li!il. estendendo' às parcelas da popula�o ainda
nã() a�i��d��t fo� anunci�d�' Lõ.*e�; ):,élo num�
tro' da "-PtéVl{;l�nCla a Asslstencla �oclal. em p�
lestra'Ba. Escola Superior 4e; ,Guerra, no Rio. O
ministrp ,Nascimento e Silva disse que o plano
contemplará com uma· aposentadoria

.

igual à
me�de . do maior salário-mínimo vigente no País.
os maiores de 70 anos ou inválidos que tenham
cumprido. em qualquer época, a carênoia miDI
ma de 12 meses como segurados. Também se
rão contemplados os que tiverem exercido ativi
dade remunerada durante 5 anos. embora SeIp
contribuir para o INPS.

,o Sr. Osório Klein. se-

c r e t á r i o da Junta
II. do S e r ... i ç o M i I i t a r

.

de J a r a g u á do 8 uI
informou::que tá- foram,'
iniciados os primeiros
contactos entre aquele or
gão e a prefeitura 'lQuni
oipal, para elaboraç�o d.o
programa aaser cumprI
do quando da passsgem
do Fogo Simbolico ,da
P$tr,ia por n08sa cidade.'
Pela programação es

tadual já el8borllda, ,a

passagem da Centelha
Sagrada será dia 2Q 'de
Agôsto próximo, a� 1!
horas da manhã, Beguin-
do pOBte-riormente à Po
merode. No ano passado,
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3a.-feira próxima - 15 horas' bazar e café benefí
Salão da ,C()m�, Ev:ang. ,Luteranat,de Jaraguá do�Sul

Grôniaa Garioa'a

Dia 13
ciente

-

no
_J

.José ,Rail"'iha
, Henrique Fialho: Faleceu aqui, a 25 7.�aos
83 anos; viúvo, �ise desembargador, era filho de
Antonio Fialho e AméHà Torres Fialho. ,

ANO LVI
, ,JARAGUÁ DO SUL (SANTA ,CATARINA) ,

N.2.797Sá])ado 10 de Agosto de '1974

Br"u'no Harg-'er er .JGenera' I Criança nasceu sem'cabeçà�Pàrteira'

"

" será processada - Vitima senhora Maria José'

'"
, ,

" / Gonçalves Gomes (Sitio S. Sebastião; -do Alto Bu-
,(

." [srn), agore internada na Maternidade da Santa Ca
Entre 08 promovidos circulo �e amizades que A n.ot.lcla da promoção' sa-Belém-Pará Parteira f.à curiosa Maria de Tal, quedestaeamos o oficial ge· perduram até os dias do, 0�ICI81 Bru.no, Har�er arrancou a criança à força,

-

deíxanuo a cabeça DO
neral Bruno Harger que, atuais. Barger é filho de a gene�61 fOI: recebida ventre materno (L.O-10)embora paranaense de Theodoro (Dorotéía) Har com muíta satIsfação na

'
,

nasetmento ,(é de Ponta ge'r e viveu com nume- sociedade jaraguaense,
Grossa) viveu OI seus rosa irmandade em nos- onde seu progenitor te
melhores anos de moei 80 meio, assentando pra- ,ve destacada etuseão,
dade nesta cidade, com (la no então t3.0 B.C., de tànt0 no atendimento da
Isso criando um largo Joínvílle, atual 62.0 B.I, 8U8S atividades protíssíe-

onde obteve as primei- naís como no desenvol
ras promoções e que lhe vimento comunítárío, mí
valeram, como sargento, litando na imprensa 10-

o direito de ingresso na cal com o jornal "O Im

arm� .,de Intendencia e perador'], cujos escritos

onde hoje colhe a pro- vlgorosõa, opínatívos e

moção a General, paten- críticos continham DO

te que poucos oficiais paeudonímo "Leão Azul",
brasileiros conseguem a sua brUhante autoria.

alcançar I:!� suaé carreí- '

ras, O generat Bruno Hár
ger contínüe na ativa,
ocupando posto de maíor
relevo na arma de Inten
dencia.

'

, ÉL,IO SOUZA'
Secretário Executivo

\ -

A Câmara Munioipal de Jaraguã=do Sul e�teve
reunida às vinte horas do dia 06 do eorreme, sende
esta a l,a sessão do 3,0 período Jegislatívo. I

Estne a frente doa trabalhos legislativos ° ve

reador Sr. José Carlos Neves, Presídente da Oâma
-ra de Vereadores, sendo assessorado pelo 1.0 Beere
tArio Sr. vereador Heinz Bartel.

Na oportunidade, compareoeram os seguintes
edis: José Alberto Klitzke, Odair Vailatti, Iedá Ma"
.ria de Souza, Mário Antonio Planínscheek, e o su-

-

Presídencío de 'Ca"ma'r'aplante vel1eador 8r. Renato Demathê.
,

'

,

Foi anotado faUa pelo não comparecimento dOI d "7 d d'
' ,

..readores SrliJ. Fidelis Carlos Hrusoka, Waldemar e verea ores evera
Rooha,l9HaroldoRisto,w�suplen�e).� e Hüãrto Seheue�. ser' dl·sputada po'r· dOI·SNo peqneno expedíente fOI lide e aproudo a

"

Indlqaçãc formulada pelo edil Odair VsililUi, solíeí- Arenl·sias'
'

tando ao Chefe do Podar Executivo que autorize
sejam feitol oa trabalhos de conclusão da Rua João
JanuÁrio Ayroso, no que conaerne a retificação da
mesma e oonsequente alargamento para melho! va-

ião do tráfego. " "

A menoionadir' via públioa es&6 localizada nQ

bairro' de Jarsgoi Esquerdo.
. '

�
Do vereador Sr. Mirio ,A. Planinlcheok, foi

aproudo requerimento ao qual 10,lioita a Prellidên
oili deda Casa de Leis O enoaminhamento de ofício
ao Exm�. Sr. Paulo Müller de Aguiar, M.D. Secre
tirio dos Transportes e Obras do Estado de Santa
Catarina, ,villando �rgências, pro.idênciaa no que
tsnge o pagamento �. di,ersQs imóteii desaPdiopria
dos na eonstru�ão da SO-21, (Eitrada Jaraguá-Co-
w�

,

Na Ordem do Dia eoóstou sei. (6) 'Projetos, de
Lei encaminhados pelo Prefeito Eogenio S'trebe,
lendo por ordem de número da Secr.taria, 36}74 a

41/74, ambos solioitando regime de urgência, que
desta· forma foram dispensadol da leh,ur!l no espe
diente oonforme Ilreceitlla O art. 82 do Regimento
Interno.

,
I

, \

Após a leitura dos mellmOIl pelo Sr. Seoretirio,
• pOllteriormente colocsd01l em di8ous8ão 8 votação
for'am todos aprovadol em 1.· votaQão, com elcessio
ao de n· 38/74, qua s(ilgondo o Presidente Jo�é
Carlos Ne,es a matéria merece um estudo mailiI
aprofundad'o das Clomiuõ9I ul'lpecti98's para poste-
J,'ior 8pro'8�io ou rejoiçio. ,

Os Proje�os de Lei de origem governamental
a que S8 refere neste informe, sAo (lS seguiBtes:

'

1 ....:.. Amplia Escalá Padrão de Veneimentos do
Funcionalismo Público MUDicipal;

.

.
,

2 - Eleva Venci,mentos do' Funcionalismo PÚ-
blico 'Municipal, atiY08 e inativos; ,

-3 - Dispõe 1I0bre 8S concessões dOll ser\"iços'
de Transporte Coletivo de Passageiros em Auto
Ooibus, Auto-Lotação, e outros nículolil, em todo
Município de Jaraguá do Sul, em linhas municipais.
Este Pr()jeto que, de no 38/74 que ficoU para ser

m.lhor examinado em outras SeStlÕe8.
4 - Autoriza 9 Poder Executiyo a firmar bOD

vênia com a CELESC, viS8ndo a jnstal�çAo ,e substi
tq.içâo da iIumin�çAo pública em diversal!l ruas da
.idade de Jaraguá do Sul.

'

5 - Autoriza o Chef" do 'Poder Executivo a

receber, área de terra por dOação destinado para
abertura de r�8;

,

./
6 - Autoriza o Cliefe do Poder Executivo a

d�8apropriar amigavel ou judicialmente uma área
de terra contendo 606 m2., bem como a indenizar
as construções exis'tentes no terreno, sendo pro·
prietários os Srs. Mário Marinho J;tubini ti Renato
José Rubini.

A imprensa brasileira
noticiou com granne des
taque, o recente decreto

I assinado pelo presidente
da Republica, Gen. Er'
nesto Geisel, promoveu
do 24 oficiais generare do
Exército" Marinha e Aé·
ronautíea

Informe. Legislativo .

Ao encérrar, os trabalbos o Pre.idente José
Cárlos Neves convooou os' Sn. edil para 'outr.
sessão ordinária.,nq dia 12 do com�nte às 20 hotas.

Sala das Sesl'lões, 06 de agosto de 1974.
, .

.'.

"Correio do Povo"
, 'apresenta ao generat Bru
no Barger os seus cum
primentos pela oportuna
promoção.

'

Os Vereadores Joré
Alberto KlitZK8 (Zeca)
lider da bancada arenista

, na Câmara di Vereado.'
rei de J_raguá do Sul.
e o outro vereador, are
nista Fidelis Carl08 Hru..

, schks, reunein desde já
as préferencia8 d08' de
mai, ,companheiroll de
bancad�, que detem a

maioria Daquela cßsa de
leis, para ocupai- 8 pre
sidencia do Legislativo.
M1lnicipal Jaraguaenll•.
O atual presidente Jo-,

lê C�rl08 Nevea (G')
afirmou que realmente
ambos 08 vereadorel:ini
ciara'm movimento 'visan
do ari'igimentar maior"s
subsidios para a escoJha
,de seil nome para a pre
sidencia da Câmara de

Vereadores de Jaraguá
do SUl.

De' outra parte José
Alberto l{litzke e José
Oarlos Neves estiveram,
no dias 2, 8 e-4 do corren
te participando e� CriclúlIIl
do congr:es80 de Verea
do.res Catarinensell. Inclu ..

Bive o lider dG governo 1

Da calll de ltilis, JOBé
Alberttl Klitzke, mesmo

que simbolicamen'te soli
citou que o congresso no

ano 1976 por ler o 8no

�8 comemeração do cen- .

tenirio de Jal,'aguá seja
aqui realizado e8te im
portante encontro. No
congresso do próximo
àno a escolha do muni
cípio que sediará ''o
conclave em 76 lerá de
finida.

\Aluga.se
Uma caia-de madeira,

situada à Rua, São Paulo
N o i26, com instalação
sanitária completa. ,

Informações com o .r.
Rolando Schulz, na Soco
Gráfica Avenida.

'

Veode-se
Uma casa de malerial e

terreno' e demais benfeilo-
rica,

Ver e tralar ii Rua Join
,

ville, 1549.
'

Mário Tavares da Cunha Mello

Tabelião .de Notas e Prote�tos em Geral

EDI'TAl
Pelo presenJe Edital, fictlm inli'mlldos pera paga

"rem no ,prazo legal, os I(Iulos que se acham em carlÓ" ,

rio para proleal08 08 Senhores:
. ,)

Adolfo Chiodini, Alfonso Lipinski, Alvino Mar.
quardl, Äzelia �endes, Amazor Borges, Celeslino Adria
no, Dario Manoel da Silva, Edmundo B. W. Hack
bardIt Haroldo Finkbeiner., freneu Rückerl, Nivaldo lu
venal Lenzi, Osmar Prusse. Pedro Scheuer, Valmor
MendeS tod,os re8id,�ntes ,nesta cida�e. Blias Paolello,
,residente em Nereu Ramos. Bwaldo Schweder, re�dden�
Ie em Garibaldi. Maria, Prusse, residente em Goarami
rim e Juvenal Zapelini, reàidenle em Massöranduba '

, Jaraguá do' Sul, 08 de, agoslo de 1974
GUislene. �ilIer D/BscreveDle

Ladröes pastais - Ma EBOT-de Ältami
ra-Pará- hpuve vultoso desfalque, estando implí
eados Bdllson Espíndola Sergowick e Sergiomar

�

Vila Nou Monteiro (L-9 7). ' .

Cardeal . ..Jeán 'Daniéle Merreu de sincope
eardíaca na casa da dançarina .Irancêsa Gílberte
Santoni, de 24 anos, a 19j5/74, em Pereíre=-rua Du.

,

long-56-prédio de 4 andares (G-9,7). "Era o con
selheiro espiritual, das mulheres devido Iacil". Há
boí na linha ...

Cassado, usa filhos para negociar
'votos - Local- Sergipe- Aracajú-Autor-Fran
eísco 'Peles (Chico Teles). Há um conluio, entre
José Carlos Teixeira e o cassado ex deputado es- J

tadual, que inscreveu 2 filhos -: .um no MDB e ou
tro na Arena. Fala-se que o MOB otereeeu 150 mil
erzs. para que um dos filhos se alia-se pelo MOB
que assim daría votos a José Oarloa 'J'eixeira
(G-9,7).

.

Cassado Tandato de, verE?adora '-

Atingida-Margarida Mattióti, de Lages-Santa Ca-,
tarína, que, depois de eleíta pelo,MDB, como trans
fugs, virou a casaca, passando-se pare l\,RENA.

. Trans'plante de rim impedido """: Auto
,r,idade Juiz Juan de Dias Un081, em Boeno., Aires.

,

..Juiz rOl,Jba a usina - e povogado fica .88
.scuras: 'I'Antonio J. Lamadrid, de Cerro San An
tônio-Colombi8 povoado próximo a BarranquiÜa. A'
queixa foi formulada pelo prefeito-Antonio Barrera
Mllrtinez-G-24-7)

,

,

�:
"

Oscar Barra.....,.. Meu, velho colega e amigo
é o no.o Delegado do Trabalho no ParA.

Embaixada perde na ..Junta Trabalhista
Reclemante-Joioé Augusto Costa. br8silelro, fun

cionãrio da Emb. dos, EUA. Local Brllsi!b. Foi ven
cida 8 tese e qua ela goza de imunidade Judsdicio- ,.

nal; e terá de pegar-Cr $-178200 OO-segundo a le
gislação brasileira - Tempo de Trabalho-l4 anGs.

".
,

-

EI.evado Paulo de Frontin - O juiz· da
3'.8 Vara da Fazenda Pöbliea Mauro Fichter Pereira
excluiu a construtora Sobrenoo e o Estado do pro-,
cesso, mandando prosseguir a ação coiHra oDepart.
de E8tr�das de RodA'gena apen8s (J�lUt-7.) ,

Nova silhueta, novo marido: - Debi
Horn, uma joum de 23 anos, ,para emagrecer EI com

"

isso agradar seu marido 'fIlondou o den'tista cerrar
leos dentes, oom fios de 890, agora quer o ditórcio.
Tendo consegoido o objetivo tão 8ofreg�mente per
seguido (>e,rdeo 37 quilos e está agora com "apenas"
79-deacobriu ll1mbém nO\'08 horizontes com soa
nova silhueta. "Conheci' allloém:' ....:.. ela explica la�
conioamente. O Globo, àe 18 7 publicando lIua fo·
togràfl8, não indica outros detalhes,

' '

Nereu Ramos·

,
, "

fes[al JJilll�n�ellll ,�e IPrat,[al
da Escola Básica Euclides da Cunha

Jaraguá do Sul
I

DIA. fi DE AG08TO

Dank An ' Herrn Rudolf Hirschfeld
)

Es Ist mir tnnerstes Bedürfnlss heut'
Herrn Htrschfeld mal zu danken
Der so viel Schönes zusammenbr,äu,t
Jahreln, jahraus, ohne Wanken
In fast jeder Brasil-Post die man bekommt zu Gesicht
Steht von ihm ein prima, Oedicht ,

Und jetzt auch, noch. im Correio do Povo wie staunt man
Erscheinen Gedichte von diesem Wundermann
Ich danke Ihnen. Freund und ab den Hut
Vor Ihnen der so vieles Gutes ffir uns- tu'
Wir woUen im Stfllen die Hände falten
Und dem Herrn bitten der alles kann'
Das er uns ,Ihn mög' noch lange erhalten
Meine Hochac!l�uDg für l1ieseo seltenen Mann

.:. Ems1
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