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o Menino e a Cadeira de Rodas morreu o ex-governador
Irrneu BornhausenUm dla, em Sohroeder, a fatali

.dade atingiu um menino de male ou

menos dez anos. Fora atropelado e

ficara- psralítleo. Condenado a não
poder andar. Para nunca, mais. Seus
pais, pobres, com outros Iamílíares
deficientes, nada podiam fazer. O
quadro era de eausae dó. Para onda
o menino quízesse ír, tinha que ser

carregado pelo pai ou pela mãe. Um
dia um homem que tendo uma cruz

no seu nome e uma roda como sim
bolo do seu servir com o coração do
tamanho do seu sofrido nordeste, não
suportou tanta miséria reunida e se

poz a trabalhar. Em meio dia, correu
"

uma lista _entre seus muitos amigos,
explioou a finalidade e recolheu des
de o cruzeirinho do caminhante da

:1 rua até importâncias maiores de 00-

legas. Todos anonimos. Dando- de sí
antes de pensar em si.

.

/rt. coleta não' foi suficiente. O
que f�z o nordestino "eabea da pés
te" ? Completou do seu bolso o. va
lor. Quase mil cruseíros reuatdos,
fizeram- nascer a sonhada cadeira de
rodas.

�.. E chegou- o dia de fazer a

/ entrega. Quando a eadeíre foi colo
cada no päteo, os seus moradores fi
earam paralisados. Não podiam acre
ditar no que viam. Então aparecia elí
uma cadeíra com rodas que se movi
am? Só podia' ser um milagre!

Apenas quem assistiu 8 entregà
pode fazer uma imagem daquelas ce-

na8 comovedoras.
.

Quem mais se emocionou foi a'
pobre mãe. Com lágrimas nos olhos,
por sentir tanta felicidade, e oom a8
mãos crispadas, envolvendo O' seu po-

.

bre filho, ela exclamava:
"Veja, meu filho, Deus ainda

existe" Foi Deus quem mandou este
homem, para te ajudar. Veja, meu

filho, agora voce pode andar outra
vez ••. Como existem ainda homens
com boa vontade e sabem oompreen
der que você precisa andar. Eu sabia
que podia confiar em Deus."

Ninguém pode descrater a, ale
gria desta pobre família e do menino
que, êomo contam ss/Sagradas Escri
turas, voltou a andar outra vez, .líber-.
tando se da paralizia espiritual.

Até o Cruz com sua roda denta
da não ponde acreditar no que via e

pensar que um simples gesto humanl>
tärío pudesse trazer tanta felicidade
a um seu semelhante..

E, como ninguém quiz aparecer
oeste episódio da vida, podemos afir
mar que foi Deus quem quiz que o

menino caminhasse pelas estradas
desimpedidas de -sua adorada Schroe
der.

.

Está de luto o cenãrto letra de Enlrepostos e Co.
polítteo de Santa Catarl- mêrcío; Roberto Konder
ne com a perde irrepará- Bornhausen, diretor do
vel de um dns mals ílus- Banco de Investimentos
tres homens públicos da do Brasil, e Jorge Konder
ferra bllrrigll.verde. Todas Bornhausen, diretor do
as camadas sociais, polt-

-

Grupo Pinanceiro Auree,
ficas e econômicas do Es- e presidente do Diretório
fado lamentaram a morte- Regional da Arenâ em

do grande cerertnense Iri- Santa Catarina. Na vtda
neu Bornhausen, ocorrida pübltce e administrativa
domingo último em Cabe- de seu Estado, lrlneu
çudes, sendo seu corpo Bornhausen deixou um

levado à sepultura no : traço marcante de sua

mesmo día em It(ljllÍ, sua personeltdede de homem
terra nerel. Descendente íntegro, idealista e lutador,
de modesta famflia de co- dedicando a maior parce
lonos, Irineu Bornhausen III de sua vida às I boas
nesceu em lIajaf "OS 26 causas de sua terre ..

e de
de março de 1.896, onde sua gente. Em 1 936, foi
contraiu matrimOnio com. eleito e governou e clda
a sra. Marieta Konder de de IIlIjar; em 1.960, foi
Bcrnheusen e de cuja sufrllgado Das umas como
uoião deixa três filhos: governador de ôanra Ca
Paulo Konder Bornhausen, tarina--e em 1.968, foi elel
presidente da Cia. ßrest- to senador da Repúblicll,

cujo mandato renunciou
em 1.967, afastando se da
vida pübltce, Como fun
dedor do Banco Inco, ho
je pertencente à rede ban
cária BRADESCO,' Irineu
Bornhausen contribuiu pa
ra o grande surto de
desenvolvimento soctal e

econômico de Santa Ca
renne, mercê, do seu es

clerecído espírtto e da sua

visão de homem de negó
cio As últimas hornene
gens foram prestadas do
mingo 'eo grende homem
.pübltco na cidade de Hajar,
comparecendo ao seu se

pulremento lIS mers el
fas eurortdedes federais,
esteduets e munictpeís, in
clusive o governador Co
lombo Mechado Salles.
O sr. Irineu Botnheusen
desaparece aos 78 anos

de idade.
O mundo dá muitas voltas .e

exemplos desta natureza são freqUen
tes n08 homens de .eoraçãc bem for
mado. /Rotary assinalou o DIA, DO ADVOGA'DO

O Rotary Club de Jara�_
guá do Sul, em sua reu

nião ordin6ria da 311.-feira
passlldll, no �estaurante
Itajdra, assinalou

-

a dala
que Instiluiu os cursos

jurfdicos no
-

Brasil, com

uma brilhante alocução do
r o III r i CI n o José Alberio

O Direíório Municipal Blirbosa, dignlssimo Pro
dd ARENA de Jaraguá' motor PúbliCO da Comarca
do Sul es'feve reunido rde larllguei do Sul, de on-

5a.·feira última, pllra eXil'
.

de tomamos conhecimen
minar as candidaluras are· to dos primórdios da "'ns
nistas de Jaraguá do Sul, tillação dos Cursos Jurr
concluindo o plenáriO por dicos DO Brasil", entre
indici!r ao Diretório Regio·
nal e à Convenção, o

apoio' a08 nomes dE' Pedro Corredores deCalla I Ademsr Garcia Filho pa-
.

ra deputados federais e iii

reeleição do Deputado Es
tadual O,claclllo Pedro Rllmos-

ela_s JJ _ de __ qu�,_pel., __ cartQ
de lel, de ,11 de agosto de
1827, sancfonadll por D.
Pedro I e referendllda pe
lo Visconde de São Leo
poldo (José Pelici';oo Per
nandes Pinheiro) .eram

crilldos dois cursos de
ciêocilll jurfdicas e soe)'
ais, um na cidade de São
Paulo e outro [l1I de Olin·
da, arltigll sede da Capi'
tllnia de Pernllmbuco. Em
1828 forllm instlIlados dois
cursos, o pri m e'i r o no

Convento de São Pran-

cisco, em São Paulo, e ó
seguado, o de Olinda, De
mosteiro de São _Bento.

. Em 28 de abril de 1854,
D. Pedro II, sllocionou o

_ decreto n.O 1 386, que re ..

ferendlldo pelo mioistro Pe
dreira de Couto Ferraz,
deu nova organização aos

cursos jurfdicos, que pas
saram II denominar se
"faculdades de direito".

Nesse mesmo ano de 1854,
li Paculdad� de Direito de
Olinda foi transferida pa-'
ra '0 Recife. Hoje, as Pa
culdades de Direito, afin
gem todlls as cidades im
portante do Paia, onde s.

formain. anualmente muio:
tos milhares de bllcharéia,
em decorrência do decre
to n o 1.586. que foi o

mais importaote instrumeD
fo legal na crillçlio dos
cursos jurldicos.

'

Quem sabe não esteja um novo

Franklin Delaoo Roosevelt Dascendo
neste instante •..

A R E N A tem· conven�ão marcada para hoje
do na convenção de hoje,
que deverá indicllr Ó15 no-

I
mes dos candidatos dll
'ARENA nl!ls próximas elei
�õeálegi8lativás de 15 de
novembro de 1974. O [\i
retório Regional já indicou

p/as eleições majoritárias
-o nome dd ex-governador
Ivo Silveira, ,como cllDdi·
dllto a uma vaga no Se
Dado.

A Aliança Renovadora
Nacional de Santa Cata..
rina estará se reunindo a

• parlir das 9 horas de ho
je, na Assembléia Legis·
lativa, em Convenção par
tidária, devendo receber

'" mais de 350 convencionais
de todo o Estado. Desde
o começo da semana
vem se notalldo desusado
movimento na clipital ca
tarinense, todos desaguan-

Exporta.ção
f08s8 incluido n08 oorre
dores d� exportacão,
com isso aumentando as

potencialidadl- s do Esta
do barriga-verde. Na mes _

ma oportunidade teve
ocasião de manter vários
contatos com órgãos do
governo, visando o inte-'
resse do municlpio e da ,

mioro· região.

Jaraguá do sul esteve
presente. em- Bra81lia,
quando da �udiência oom
o Ministro dos Transpor
tes. O prof. Eugênio Stre
be, oomo Prefeito -Muni,
oipal e Presidente da.
Associação d08 Munici
pios do Norte de Santa
Catarina - AMUNESC, lá
compareceu e contribuiu,
pIque S. Francisco do Sul

"J�rita"Gremio ,Recreativo
Beira"Rio

inaugurou
quadras de tênis
Conforme hníamoB

noticiado em edição 8n

terior, a diretoria do Bei
ra-Rio Clube de Gam'po,
inaugíJrou� às 10 h. de
sãbado p8lludo, duas
modernu quadra de tênis
�com isso pOlsibilitsndo
JaraguÁ .

de promover,
em 1976, os JOIOS Abertol
dr, Saota Catarina. Na
.oportunidade U80U d,a pa
lavra o sr. Ewaldo Schi.'
'we, prelidente do Clube
iii o sr. João Lúcio da Cos
h, vice prefeito represen
tando o Prefeito Munici
pal. Em Aeguida tev6 lu
gar a bênção da,s quadras
pelo vigãrio d!l Paróquia,
,Pe Elemar Scheid. Du·
rante todo o dia realiza
ram Ie competições com
a prelença de famosos
teniahl d,o lagar, de Joio
,ille e Blumeraao.

ras, animado
-

pelos Tlle
Players.

'

No dia 18, amanhã com'
infcio às 16 horas, no

mesmo local e mesmo

conjunto, haverá aoimada
soirée.

Vai lá Bicho que a ani

mação é paclls.

O j Gremio Recreativo
"JARlTA", ao ensejo da
passagem do 20.0 aniver
sário de fundllção da em
presa lnd. Textil jarita
S/À., vai reillizar um gran
de movimento SOcilll, com
a realização de um bllile,
hole, no .salão João Pes
soa, com inIcio às !2 ho-

Cresce a produ
ção nacional de

trigo
A SUNAB previ que a

Bafra de Irigo para 76
deverá alingir a 2 milhõeB
e 500 mil loneladlls, com
um rendimenlo de aproxi
ml!damenle, 1.200 qui.
los por hectllre. Com OB

incenlivos dildos pelos
novos preços mlnimos e
o aumenlo dll produção
nllcional, fUlurameDle O
Brasil Jei terá frigo sufi
cieD.te para o seu COD.SU
mo Interno, não preclslln ..

do mais imporlar o p'o
dU'Q estrangeiro, segundo
informou onfem o Depto.•

de Trigo da SUNAB.

EsareDe o' !leitor
Dez Mais do ICM em M�io "B de fato um duro

preço que o POVO. lara
gUlIense não merece_ As
'belezas de nOSSl!S tE'rras,
a tão decantllpa hospitali-

. dade do povo jllraguaense,.

o progresao de seu 'parque
industrial; cSlão necessi
tando de boas rodoviea
".falrlldas.

.

Carlos Nicolodelli -

Taubaté --' 5 P
"Li nll edição de 0308/74

do "Correio do Povo", o

comenlário que f�zem os

forllsleiros sobre as rodo,
vias que demandam II Ja
raguá do �uL De flltO,. j
de se fic"r friate e 111men
tlIr profund11mente tal si
tuação. Talvez o 5eu Ita
mar do Piaul, ainda tenha
,coragem de vollar. pois
vive em situação idêntica
• Óo&sa. Mas quem _ vive
err. cimo de lÍsfdllo. se é
que: um dill ,feDIe ir a

-

-Jd-'
raguá, fenho certeza de
que dificilm.enfe voltllrá, Ie:
persistirem as atuaia con

dições.

O Diário Oficiai do Estado de Slinta Cillarina,
edição de 10 de Julho, publiCOU como o faz �ens.al.
mente, o quadro da posição de todos os mUDlclplOS

• Clltörinenses na Arrecadllção do Imposto lob re Circu-
11Ição de Mercadorias - ICM - no caso, referente o

mês de mllio de 1974. Eis a relllç;;o dos 10 munic{pioa
de maior arrecadação do ICM e seus respectivos va

lorel, no cilado mês:

1. Joinville-
2. BlumenlID
ã. Lages
4. Tubarão
6. Jaraguá do Sul

ue I"acreditável q�e JlI
raguá do Sul, em plena
era de progresso em qua
vivemos, fique suportando
promessas, em vez de pe
dir explicações severas C

relllizá.llIS dentro da prazo
Decessário .

/' ,Cr$ 16191.360.02
10001812.95
7.054654 00
4 7tD 57'fJ.76
2.447 742.30
2415.903;38
2337.075.79

. t.9tÚ 996,13
1.948 4t 1,63 \

1�94f).746,ã4

6, Criciúma
7. FlorillDópolis

'

8, Brusque
9. Concórdia
10. ltajal

,

Um abrll�?."
l ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital n. 8674 de 7/8/74
Mario Luiz Brl1atz e

Edle Lemke

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de lere
guá do Sul, domiciliado
e residente na Av, Mare
chal Deodoro, nesta cida
de, filho de Siegfrid Bra
atz e de Laura Krueger
Braatz.

F:asem anos hofe
'

Ela, brasileira, solteira,
- A ara. Tecla. eepose doméslica, natural de Ja

do Sr. Geranimo Trínnnt; raguá do ôul, domiciliada
_ o sr, Enio dos San- e residente em Rio da Luz,

I los, em Iolnvllle; neste dtstrtto, filha de Her-
_ A Garote Margaret. berro Lemke e de Adélia

Vierheller, em C u r i I i b a Koch Lemke-
-PR-; - Edital, n. 8.b75 de 7/8/74
Fazem anos amanhã: Eloi Rachadel e'
- A era. Graci Ribei- Terestnha Fugel

ro Reinkc, em Masaa- Ele, braellelro, solretro,
randube; ..., operérto,' nerurel de Iere-
- c GarOla Maria Cc guá do Sul, domiciliado

larinll, filha do Sr. Gust.- e residente em Itapocusi
va Alpersloedt; nho, neste dislrito, filho

- a srla. Aman I i o a de Joaquim Zozino Racha.
Scheuer; dei e de ,Alvina da Silva.
- a srla.,Charlota Benz Ela, brasileira, solteira,
- a ara. Janele .schulz industriária, ,natural de Ja-

Berloli, nd Guanabara. raguá do Sul, domiciliada
Dia 19 e residenle na Rua. João
_ O Jovem Luiz Pau- Doubrawa, -ne�ta Cidade.

lo Marschall; filha de, H�nrlque Fugel
_ o sr. Engelberto Frei- e de Sebastllma da Cunha

berger;
, Fugel.

- a sr. Bráulio Junge, Edital D� 8.676 de 9/8174
em Joinville;.. Adalberto Fugel e
- a �ra. Maua Cacllda Marlene FidelisWunderhch Dulra, em Blu- \ '

'

menllu' Ele, brasileiro, solteiro,
_ d ar. Genésio Pans' eletrecistd, naturdl de Ja-

Ítilin, em Jarllguá 84;: ragu� do Sul, domicilia�o
_ 'II sra. Melânia el- e reSidente na Rua, Joao.

posa do Sr. 0110 K�chen Doubrllwa, n�sla cidade,
becker'

'

filho de Henriqul" Fugel e o
,

_ d Jovem Pedro, ,fi- de Sebastiana 'da Cunna
lho do Dr. Fernando, e Fugel.
Yara oS p r i f man n em EllI, brasileira, Bolteira.

Flópolis .

'
do lar, nalural de Apiúna,

.

'
neste Estado, domiciliadi'

D�a 20 e residenle na RUll' João
- O sr. Erwino GraD- DoubtlJWll, nesla fiiidade,

kow; filho de José Fidelis e de
II ara. Benta Mascare JurGe( Grigoilni FIdeiis.

oh•• de Oliveira, em Cu
ritiba -PR-;
- li ara. Dorotéia Mas· ,

c.renhas;
- li Viúvll sr.. Elizil

heth Mlliheiro.

Dia 21
- O sr. Arnoldo 'Leo

Dardo Schmilt, Indúslrial;
- a Glirola DODild.

Friedel;
- ii srta. Orietll Raquel

Vieira;
,

- a sra. H i I d e g a r d
Geffert .Grubba;
- o sr. Arno Henschelj
- o ar. Álido Drewl,

em Rio da Luz I ;
- .. Jovem Lucélill Mar·

Iilrelh Pedri;
- a ara.' Neila Moria,

espoaa do 5r. Luiz Bele
li.

Dia 22
- A Sfl. Delarme Wun

derlich Stinghen;
- II srl!l. Mliria Madll'

lena, esposa do Sr. An
tonio Schmitl; -

- o er. Joel Paulo' Pe
reira;
- o sr. Alfredo Vogel,

em Itapocuzinho;
-

- o sr. NIlIon Pel'Y;
- a sra. Alzina WlDler

Schmllt;
- Dr. Rudolfo Hufe

Duessler, Industrial.

Dia .23'
, - Dr. NarberIo HIlfer:
mahn;
- o sr. Alvaro �Slin-

Ihen, em Cambé;
.

,

- li Viúva ara. Frida
Bauer.

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul - S. Catariaa

�'CORRflO DO POVO"
fundoçao:- flrtur Muller - 1919

CaCMF 8'-436.591/001
• 197' •

Diretor I

EUiênlo Vitor SchiDöckel

ASSINATURA: '

ADual CrS 25,00
Semestre " Cri 13,00
Avulso, • • • • CrS 0,50
Número' atrasado Cr" 0,60

Aniversários

Civil Borba e de Helend Cami
lo de Borba.
Ela, brestleira, solretre,

doméstica, natural de Mas
serendube, neste Esiado.
domiciliada e resídenre em

Vila Lenzt, oeste distrito,
filha de Alberto Volpi e

de ROfla Volpl,
Edital'n. 8578 de 12/8/74
C(\pia recebida do Oficial
de Guaramirim nesre Es,
tado.

Sergio Pisella e

Ana da Silva
, Ele, brasileiro, eoltelro,
motoneta, natural de/Jtou
pava, nesre . Balado, do
miciliado e residente: em

Guaramlrlm, neste Esrado,
filho de Ernesto Pisetlll e
de Genoveva Pisella.
Ela, brasileira, solteira,

costureira, natural de llse
Grende-Ascurre, neste Es
tado, domicHillda e, resi
dente nesta cidade, filha
de Acá(5io Domingos da
Silva e de Alzira da Silva.

Edital n. 8.679 de 12/8/74
Carlos Roberto Vidal e

Maria da Graça Zanon

Ele, brestlelro, solretro,
bancário, nalural de VillI
Maranglllú, Estado do Rio
de Janeiro. domiCiliado e

residenle nê! Rua, Josef
Fontana, nesta cidade, fi·
lho de Casimiro Vidal
Junior e de Margarida de
Souza. Andrade.
E:a, brasileira, solteira,

professora, nalural �e Rio
. Negrinho, Deate ESlado,
,domicilillda e residente na

Av. MarechlJl Deodoro,
nesla cidade, filha João
Zanon e de ClIrlota Luizil
Zanon.

Edital n. 8.680 de 13/8/74
Wilfredo Marquardl e

Ingelore Roeder

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, nalural de Ja
raguiÍ do Sul. domiciliado
e residenle em Barril do
Rio Cerro, neste distrito,
filho de Wemer Marquardt
e de Ruth oSiewert Mar-
qu'ardt. ,

Ela, brasileira, solteira,
industriárilJ, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cerro,
II, nesle distrito, filha de
Heinz Roeder e de Regina
Borchardl Roeder.

Edital n. 8.'661 de li/8/7"
ele, 'brasileiro, solteiro, Renato José BortoJini e

operáriq, nalural de Gua. Tereza Voltolini

ramirim, nesle EatlJdo. do- - Ele, 'brasileiro, 80ltelro,
micililldo e residente em funcionário públrco, natu
Vila Lenzi, nesle dislrito, ral de Jaraguá do Sul,
filho de José Lucia de domiciliado e residente �a

Dia 27 de [ulho
Gienearlo, filho de Ralf (Maria SabeI) TäF.chner

Dia 29 ,

Adriana, ., filh'a' de Urbano (Delicia dos Santos)
Schmidt

Dia 30
Célton Darley, filho de Cristiano (Amélia) Pomme
rening

Dia 31 '
,

Edital n, 8.582 de 13/8/74 Solano Dirceu, filho de Ar:no (Renata Siewere) Vo-
'Antonio Narloch e ' gel

'

Leurlta Bier Dia 01 de agosto
Ele, brasileiro, solteiro, Lpcim;i�i, of�lha de Arlindo (Lourdes Mundt) �?g�carpinteiro, narurel de Rio

Negrinho, neste Estado, Dortval Arlindo, filho de Haroldo (Luoíla) Larsen
domiciliado e residente na Glauco, filho de Iríe José (Maria Irma 'romelin)
RUli João Plentnscheek, Bortolini

nesta cidade. filho de Ce, Eliane Cristina, filha de Ary (Egada lima) Kühne
sário Nerloeh e de MarIa Dia 05

Narloch, S.mara Kadiga BODa, filha de Líno José (Marlene
Ela, brasileira, solteira,

-

Bona) Bteinski -

tndustrtérle, natural de Ja- Adriana, filha de Ena (Rosalina Fusi) Gnewuoh
rllguá do Sul, domtctllada Ivan Dalmar, filho de Ingoberto (Gerda Strelow)
e residente na Rua 'João Reínke

:

-Planinscheck, nesta cíde- Dia 07 -

lC B Lueíane, filha de Arn,o (Sueli) Vallede, filha de Eveldo ier
Jonimar Stueber, filho d,e AniltoD Stueblr (Urlola)e de Paula Hofftnenn Bier. "

Frendriee
Dia 08

,

Marcos, Rogério, filho de Elpidio Ernesto (Muia),

BertoÍi
,

Adriana, filha de Waldamar (Marli Rode) Reack,
Luciani Cristina, fiUia de Osmar Ayroso (Ligia Ma
ria Eichingar) 8iaw&rdt

Dia 09
Genon Sidnei, filho de Renoldo (Hilda Sehultz)
Reinke
Evandr o Afonso, filho de AfonsQ (Etanir Furtunato)
Nicolu,zzi,
Silvio, filho de Ranoldo (Leonora Volkmann) Mar
quardt'

Dia 10 ,

Humberto Junior, filho de Hómberto (DarUa Hof
fmarm) Mueller

Dis 11 "-

Jackson, filho de Wilfried Johann (Rosimar KreiA)
Schweinke

'

Norberto, filho de Norberto (Rainilda) Wandorf
Mareio Robert_o, filho de Mario Pedro (Alzira Kitz-
berger) Zacko

,

WaIdemirQ, filho de Al,ino (Olivia Berlanda) HaDe-

Rua Angelo Rubini, Desta

cidade, filho de Silvio
Bortolini e de Ana Merhe
di Bortolini.
Ela. brasileira, solteira,

lnduetrlérte, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domícllleda e resldeate na

Rua Leopoldö
:

Mahnke,
nesre cidade, filha de
Constante Voltolini e de
Domentee f'ronzé VoltoJi,
ni.

Edital n. 8.583 de 14/8:7-4'
H,ilário Kowelskt e

Maria ,Florillni Thomazelli
Ele, br�sileiro. 'solteiro"

motorista, aaJural de Mas
aaranduba,' nesle ESllJdo,
domiCiliado e residenle na
Rua Rio Branco, nesla ci
dade, fllho de- V�nce8lau
Kowalaki e de FranceliDa
Amaro d-e Oliveira. '

Bla, br,asileifll, 80lteira,
industriirria, natural de
Massaranduba, nesle Es
tlldo, domiciliadll ,e· res i
denle em Ribeirão Molha,
neIBle distrito, filhll de ro
sé Thomllzelli e de Alice
Piaz.

B para que chegae ao co
, nheoimento de tOdOB mandei
pasBar o preBente edital que
será publicado pela imprenBa
e em cartório onde BerA
afixado durante 111 dias. Se
alguém souber de algum im
pedimento cuase-o para 08
UnB legalB:

AURBA MÜLLER GRUBBA
ODciai

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
ser você.

Nascimentos
por MIAL

mann

"Oll oumpriment,Qs delta folha".

'Falecimentos
/

.

por MIAL

Registro
Aurea Mülle. Grubba, ODclal
do Registro Clvll do I. Dis
trito da (lomarca ,de JaraguA
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brun.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo OB
documentos exígtdos pela leí
afim, de se habWtarem para

caBar-Be

Edital n. 8577, de 9/7/74
José Lucio de Borba

Filho e

Angelina Volpi

em geral, especilllmeote
Gaita e Acordeões

Complelo sortimento com, 8 a 120 baixos
Bandoneon

'Pianos: -Fritz Dobbertll
Grande- Variedade de modelos,

,

'

Harmônios -Bohn. _

ORGÃOS TUBULARES, E ELETRÔNICOS
Guitaras e AmplWcadores

IDslrumentos para Orquestras.' Bandas -e
Conjuntos Modernos:

Violinos - VIOlões - Bandolins iii Banjos
Flautas - Clarinelas' - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixos e Balerias completas
Pandeiros -:- Chocalhos - Maracas e Afuchêa

, � Métodos - CordlJs e Palhelal
Inslrumenlos p/ Fanfarras: Bombas - Tambores - PrlllO. e COrDl"tlls
Para Músicos Profissionais forneço também- Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautos e Clarinetlls. tipo «Boehm». PIstons, Trombones

Saxofones, bem como BpClJis e Boquilhas estrangeiras.
Parà maiores Informações, conS,ultem a

.
.

, I

Rua Jorge Lacerdll, 242 . -

São Bento do -SUl

EXPEOIÇ10, 'lYR l" MUSICAL DE PA'OLO' lOBS
,

,
.

NOlicillmos com pesar o falecimento das seguin
tu pessoas:

Dia 26 de jiJlho
Reinaldo Schiochel. nesta cidilde, com 48 linDa

)

Dia 01 de agosto
,

Hermann Grimm, nesla cida'de, com Z6 anos

Dia 04
Carlos Hosa; nesla cidade,�com �9 lInolS

Dia 06
_

Mercedes Triolini Nicoluzzi, nesla cidllde, com 67 anoa
I

Dia 10
,

Braz dll Cunha, nesla cidade, com 13 aDOS
Frederico Becker, Desta cidade, com 79 anos-

o Dia 1 t
Mauro Lucillno Pellense. n/cidade, e,/I mn e 24 dias

,

Dill 14 "

Carlos Li�demann, nesla cidade, com 77 anos.

"Correio do Povo" apresenta aos ealufados auas
. condolências. '

,/ .

Caixa Postal, 39
Santa' Catarina

Dr.
.

Francisco Antonio Piceione
lY::en-.:co - C.R';':':. �"Z'

_<C.P.F.) M.O 00'3U37g

Cirurgia' e Clínica de A.dultos • Oria�9a.
Partos -:. DoenQ8a de S.nhoru /

HOSPITAL JESÚS ,DE NAZARt - OORUP�
Rellidência: Dr. Nereu Ramos, 419

COlRUPA. -' 8.A.N�A CATARleNA

ADVOGADO

Av. Franklin Roosevelt, 23 � Grupo 30�
Fone 52-1894 - ZC..39 - Rio de Janeiro·GB.

"
,
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Cronica
·Cari1oca

José Rainha
. Konder Reis - O JB.·' (29-6) anuneía que

o futuro governador de S; Catarina, pretende demi-:
nuir o custo da administração, extinguindo três
'Seoretarias, logo que assuma o govarno, segundo:
pronunoiamento feito em ITAJAI. Foram amigos
deste cronista Victor Konder, ministro da 'Viação, li
Adolfo. Konder governador do Eiltad�, Púbtiquei
n'O INDEPENDENTE, de Belém dó Pará, de dire
ção de Heitor 'Cosh, d:9 1927 a 1930. muita COU88

sobre S. Oataríue, ínolueive. a Mensagem Governa-
mental.

,.

Policia Mlliter' e Detrari ,Roubam' Cer
ros - Dois funcionários do Darran e ,2 soldados
da PM" durante' 4 meses. roubaram vários' carros e

caminhões utilizando' viatura�
.

otleiaie .- uma do
Dstrau e outra da RP" usando do artiffeiu: reboos
vam nos alegando iI'regularidade (J 29·6).

.
�

.

,

Comprimidos - O pro]. Stewart !Jarvey,
, diante de ums Comissão de Inquérito no Senádo dos
EUA, declarou que quem toma aspirina na esperan
qa de ourar uma ressaca, apenas .ccntríbuí par a
agravar em muito o, mal. (G· 2�-6).·

.

Penitenciárias São Escolas do Crime
....:,ubi lo, o IU8p�tor Geral das Peoheno'iáriRS e Pro
eurador de Justiça do Dist. Federal José Julio Gui-

rt marães Lima.
.,

1"

500 Mil Doentes Mentais' - Tem es o

Rio, !3égundo o '1ice":pre'·idente, da Federaçâo Bra-
aileira de Hospitais - Sil9io Andrade. -,

-.Alcatraz - Ã velha prisão norte-�americaDa
é"hoje atração turistica (J-16-6). I.,

A Terra - Sua rotação' _é cada dia mais rá-
*L .

Saara - Há milhões de an08 era uma zooã
fértil. rica de rios e de vegetação magnifica (L-17·6).
9 leito fiOi rifjS e'stã reprtlll'lntado' pelas' etitreit!is
deprelisões, chamadas YAPl.

-Ponte de Schroeder já tem ,Concorrência Pública
A seereteríâ dos Trans

portes e Obras, através'
o- Departamento de Es
tradas de Rodagem, aca
ba dEI publicar em vários
orgãos da Imprensa 'ea
tariuense. o Edítal de
Concorrência Pública pa
ra construção de ponte
de concreto sõbre o Rio

Itepocuatnho, ligando 08 dos, Referida obre, fle

Municípios de Hchroeder" gundo depoimento uo
e Jaraguá do Sul

'

. parlamenrer juaguaen-
A informação 'foi prell- se, tará' 65 metros de

tada pelo Deputado Oe eomprlmento, largura to-
taéllio Pedro Ramos, 'en tal de 8,60 metros com

tusíssta detensor desta pista de' rolamento de
I antiga e justa reinvldíea- 7,20 e dois paeseíoa Ia
ção das populações dos terals de :0,65 centíme
Municípios acima referi- tros 'CAda. Seu custo, or

çado Pelo DER,SC é da
ordem de Cr$ 780000.00:

À abertura d-ªI Pf.OPOS
tas será realizada na sé
-de do DER·StJ, ás 16 ho-:
ras, do dia- 5' de. ,Setem-'
beo p. vindouro, deveu
dó a firma vencedora
iniciar os trabalhos tão
logo expedida Ordem dê

.

S,erviço por parte do De
partamento de Estradas
de Bocsgem.

Antwor,ter

A·' Inflação em 1973
N I,X, O-N,' derreta ou

vírérta da, democrachl?
", _IrmãO Marcfllo Cäsarotto

Baham a'penas ê!JJg�una meses pare oa ESlados
.

Llntdos cememorarem ó Bicentenário de sua Indepen
dência e, conseqüenremente, da Implantação da "de
mocracia" como regime polfrico; embasaram sua filo
soua democrática nas quatro liberdadeS! Liberdade de pa
lavra, líberdede d, religlãó, hberteçêo de necessídedee
e líbertaçêo de remeres,

"

A, liberdade pressupõe a Igualdade' em sua forma
trípllce: Isonomia, lsonmla

.

Ii:' Isogone (igualdade de
direitos perante a' leí,' igualdade de oportunidades e

igualdade- de direitos de teler.]
.

.,

.

.
Nos seus primeiros duzentos anos de vida polí-

uce, os Norte í\mericanos conseguiram manter as for
mas da LIBERDADe; nenhum de seus Presidentes,
foi pressionado a ponto de . demíselonsr-se da Prest
dêncla da Nação; somente NIXON. ele que atíugia o

.

ápice dos êxilos da Política Exrerns, ele que era o

árbilre político lnternacíenel obrtgetõrto em todos os

conflitos, ele que acabava. de unir milhões e milhões
de novos .emlgea para seu PlI!S, nesta exere hora triunfal·. '

C��asé aporeõnca, . NIXON sbendoue li CASA BRAN� Conselho MundIal de
Essa Polícia, .. �, Em Campos (RJ) um Porem desrespeitadas as liberdades americanos? B'

"

,

1 dchoque da PM. invadiu !l Delegacia. eSPiHlcOU poli-' •. ' A igualdade entre os cidadãos, sim,. era dltfraudada oxe tira tltU OI e- .

ciais e 80ltou oolega-sarg�nto Jorge Andrá Saoto;:, .
em proporções assustadoras:' 'enquanto uns pOUCOI B b' 1:1 t

-",

p:eso por ter. horas Il.ntlH! .feito arruaças no Restao- americanOs enriqueciam' da nohe pariil o dia, muitos O .I"'OS er
-

rantl!< Meia Noite 45 soldadOS; oomandados" pE'lo cidadãos continuavam Hvres mas em coódiçõe� desi· '
.....

\,
,

aspiraDte Espinos8, entrsf1Im na Delegacia, .quebfa- guals; a tecnologia da "produção" estava criando um
' MADRID -:- O Conselho Mundial advertiu'

nhn o ,que havia pela fren�e, desarmaram o comjs- sempre' crescente número 'de privilegiados; li técnica, todos os sens�cauipeoes ,mundiais de' que, se

s6rio,Pàulo Oháffies, êspancara� o investigador porém, da distribuição'-' de bens coot'inuava num em- . não respeitarem as, determinações do organismo
Nilson Siln Pinto (que havlll prendido ó arruaoei- pirismo quase pré-histórico; a imprensa noliciaYlJ ma

ro, qu9 t'lItav.a à paisana) e o. operador dR teltx. Iiciosamenle quantos dolares -linha NIXQN ao iniciar e as regras qUe regulamentam a manutenção de

(que quebraram, com o aparelho de rádio VHF e à li Presidencia da Nação e quanlos dólares linha no, titJllos, poderão 'ser despojados de' suas coroas. A
mesa' telefonics) Wilson Martins Lousnda. Soltaram, dia da renúncia e. quàntos poder,ia 'ler ao encerrar entidade décidiuc desconhecer Bob Faster' como
também, alguma.s, .. molh.eres (J: 28 6). seu mandato -" -

'

.

campeão mundial dos' mel0s-pesa�os, em virtude
A democracia, como regime polffiCo, continua de ele não ter atendidO' a ordem' de defender o

Louco q'ue usava pe'le humana em sendo um l'roCe5So 'lento, sujei!o a fracassos e êxitos; titulo contra Jae Conteh, da Grã.B.retanha.ABAT .JOUR diz ,que recobrou a razão _
um processo que se' _aperfeiçoa com experiêqcias, fra.

Local: Wautoma,-Wisconsio - EUA. Ele Ed GEIN, cassos e Iriunlos; um processo que necessita avançar Em entrevista telefônica concedida a Asso
assassino e saqueador' die. túmulos dos aoos 50. que em etapas sem queimar nenhuma delas (elapa polflice, éiated Press, o presidente do Conselho, 'profes-fazia moveis e objetos de adofno nom 08 restos de 'etapa econômic., e elapa social). -,.
'SUIlS Viítima8, iOßlusive SUIl mãe. Em novembro de Está na hora de 'repensar se as Iiberda'des da sor Ramon Velazquez, assinalou que "qualquer
1957 t d B

.

W d pessoa não deverão ser subordinadas fi outros 'valo, um d� l\ossos oampeõ�s está sujeito a ser igno�
,.

,e,ncon rara.D,l f) corpo e eremce or em,
res do I>.em c·omum? ·NIXON "ponta, em su'" renu"ncl-a, dlC Ih M d' I d B

.

mã,e de Gein, pendurado pelos pés na cosinha da u u ra o pe Ó
.

anse o un 18 e oxe, se Insistir
'. casa de Geio em Plainfield Wisconsin, e ainda na uma VITORIA uma DERROTA da �emocracia?.. . em não respeitár nossas d�terIninaç�eá". Foster
Ima residência 19 crAnios. cabeças reduzidas, um foi O terceiro lutador a perder o . seu: cinturão,
coraçã6 numa estufa 8 más,carss .macabras, além neste ano. 'dos ,abajoures, roupas" àdornolil feitos de pele hu

A u' r o r a _mana e cabelos (G,29-f),
.

Maria Helena Rainha (não é. minha, pa� Mein Gewissen, Freunde, das treibt mich heut'
rente. e nunc.a a vi) ...:_ A ex-secretária de 2 presi� Freund Hellmuth u.m Entschuldigung zu bitten'

, dentes de Tribunal de' Justiça da GB teve a sen Was würden sonst wohl denken die Leut'
teoça 'confirmada, por 'unanimidade, da 1,· Câmara . Denn er hat wirklich unschuldig gelitten
Cri-lDinal do TJ ao julgar 8 apelação contra a 8en-, Deno mit dem Wein-Garrafão vor allen Dingen
Iten'ça do juiz"da 14;- V�U8 Cri)Dinal. Vai ela gozar' Dass,mús8 ich heute in Ordoung bringen! ,

5 anos e 6 meses de cadeia, e o marido Francisco Denn der Anton. der Schelm verriet es mir
Eduardó Rainha (vade retro, satanás). 4 'an08 e 6 Dass ,viele Dur Wein getrunken anstalt Bier
meses de reclusão. Os' demais "gozarão." 2 anos e Uod ich hatte all�s dem Htlllmuth aufgehängt
4 meses, mas a avó Marit. Helena foi absolvida. A Deshalb es mir zur Entschuldigung drängt .

,criminosa conseguia \'a�ina1uras em ordens de ,pa- , Das -die Haare ihm zu Berge- standen kam" vom Wind
_gamento .•. falsas (G:28 6)!

.

Dass weiss bei uns heut' jedes Kind
,. Lass Dir's so gut gehen wir's Dir gefällt

I ,Que absurdo - 'o dep�tado Aparício Ma... Und damit isl_die Weiosache aU8 der Welt
rinho (MD8) quer-ia homenegear o ZICA, o Rei do Nur da8s er bei Tisch nur ,stellt einen nalbeõ Mann'
Contrabaodo, o paulista Manuel da Siiva Abreu,_ Da scheint mir ist doch was drllnD

'
.

lazendo-o Cidadão dil, GB, Poderá o parlamentar, Denn auch. der Anton hat es mir verrat,n
por fazer apologia do autor _do crime, ser pr6ces�' 'Wie tiS war mit dem Brateo

--

Ilado c,omo incurso no art 320, .do Nqvo Código Und Ailton i�t gewiss 'ein Mann
/

,Penal (J 29-6) < .,.
:

_

•

Auf dem óJsn' auch. was geben ka�n
Es traf s:ch so dass, beim Essen
Zufällig hat an ihm gesessen

'

\_' .

Kaum das !!!lie sich hatten ao Tisch gesetzt
Bekam jeder einen Perú-hahn vorgesetzt
Wie Antou seinen denn hatte verputzt
Da 88'gte der. Corupá-Ma.nn ganz verdutzt
Aber kaonst Du blos8 esseo, Mann

.

-!

Seh' dich meinen Haho mal an
'

Kaum die' Hälfte hab' ich nrdrückt
Und dann hat'ij mich schon 'irq Magén gezwie� ..
D"rauf lachte .der Anton eiD bischen sehr
Ich hätte gegeBs'en nuch gerne mehr;
Das war dem Corupá-ManD grad nach dem Sinn

Atlantida-Tiahuanaco' - DOS Andes. teria Er lichob ihlIl ilcbnell Beine Hälfte hio
,

s.ido ·a' Capital oeS8e 'Cootin.nte Perdido? (O 19-06). Sollte� 'diea wirklich Itimmen dann
.

.stellt er bE'i Tisch schwach eineo halben Mano
! Ministério da Previdência - O. i�cretário,· Zwei Grüsse von mir ganz allsin,

g&ril é Godofr9do Leio O titular :vai residir em Damit mUIst heut' zufrieden sein.

apart., da �uperquadra-l04-do Planol Piloto.
'

" .B M S I

ChUe'
Uruguai

. Argentina
.

Indonésia
Bólívta
S,ngapura
Pequistâo
Guatemala
Sudão' .

.. Iudia
México
J!!pãQ
Costa Bíeà
Finlândia
Turquia
Colômbia
Paraguai
ÄtJstrália
BRASIL
Itália

528,0%
90 O," .

62,4:
..

420 ..

35,0
..

·292 ..

26.8
..

24,1
..

21.3
..

21,0 "

19.4·
"

19',1 .,.

18;0
..

160
..

15.8
..

15 ()"
14.1

..

13.2 ..

13,0
"

.

12:8"

.
,

, \

./
-

\, A entidade tomou, idênticas -atitudes contra'
o brasileiro Eder. Jofre e contra o. argentino
Carlos Monzon, campeões niundiajs dos penas e
dos médios respectivamente. ��.

!

Corupa.:am
. 'o Gó.arno do Estaci'n, por intermédio p;e in

sistentes solicitações do Deputado Octaoilio Pedro'
Ramos, ohamou para lIÍ a total responsabilidade - da

(

_co'ustrução da ponte sôbre ,o Rio Humboldt, ligando
Corupá à, populosa localidade ·de Ano Bom e cuh
ponta alíAxiI19D,te' encnlitra'8.e interditada por mais
de três an,os .por falta de segurança.

J "
•

A �69a I ponte que serã inicial;là dentro dos
pr6ximos dias, s�r. d'9 construção. mixte, oompre
endando 'pilares de concreto 'armado e super-estrutu"
ra de madeira, medindo 32- metros de comprimento.
-Referida obra, orQadà em Cr$ 152000.00 terA seu'
cronogl'ama físico;finaÍi'oeiro desdobrada em. tfês eta.
pas • 8 conaeque-nte < libérllçlo dps reCllrBQs calçada
no m',noionado cronograma apresentado pela Pre-

" (eitllra Munioipal de· CompA, no, ato representada
por seu Prefeito'Oto 'ErnestQ Weber;

, O p�gamegtô da primeira parcela, num total
de Ort 50.000.00 (oinooenta mil cruze-iros) já ioi rea�

lizado p.lo GO\lêrno do Estado, cabsnd,o ao Deputa
do Oohoilio Ped,ro RaDios, .em dias da semana pr8�
soda .• fazer &ntr�g8 do .respecti,o chéqU9 80 jOV8Q1
'PI efeito Mllnicip6tl Ge Co:rupA.

'

A Iiberta.,ão .doa' recursos relatin a segunda 8

tergeira parcela, serA dflterminad� pela Seoretar:Í'a da'
,Fa�enda gJtj perfeita· obediência 80 cronogràma fíah'
,ooc_daom8Dciona4a ,obra.

.

_� ,'".��.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO, "DO
- /

POVO, SÃBADO _' .17-08-74 - PAGINA

'/

�

MlUlUlllcr de' 1DllllUlita fibra Ilaja'i,.Açu, (I),
Menção honrosa ne II Festival
de Inverno dé Ifajai - 1974"

ALBERTO BARBOSA '

(paia a Maria Eunice)

Em Quebra Prascos tinham que dar duro, o ho
rorlo era apertado e ias vezes enlravamo& aoite fi den.:
troo Qualquer' que foase a Idade do Irmão ou • função
que exercís DO coléiio tinha que submerer a,e ao, regt-
'me. Bra simplesmente o aluno n;· ta810. Havia, é
verdade, iii con,teatdção. Aa instruções não eram dodas
na boae de "maiister dlxlt", O próprio conferencista ,Oht formoso It8jt(� noto quando entra'lI
mui,tllS vezes perguntava ee Iodos esrevem de acordo Orgulhoso e seguro nelia 008S00.

com li propoß;çáo, e havia' além disto as messe re- Quanto mais te vejo tanto mI ufano
doodaa que no próximo pleóáriO 4avam centa do Que 'DI ti, da tua aparêoQia assiÓl tão mann.
unhem diacutido e aprovado. Tlahemoe, também, oa Donde 'am esta confiança que oilt8ntu?
'dies ele fol,o. Num deite. diaa excuretoaemcs a MeD- OJi! 'esta te pro,lim lá das cabeceiras
des, onde se sHua, a cesé de for'mação dos Irmio� Em que naces, .em de'lu tuu earretrae
Maristal. De plssagem ,por Vasso'ur... mostrerem uma Que fizeste, vem de moitas ans,aneJas.
fazenda de uma eenhore ,muito eonhectde e muito IIfa-'

'

II
'

mada. O pai er.. possuidor cle rrande. latifúndios com.

plantaçiio de café e criação de iado. Depois da mor-
c

E, por qae não dizê·lo, -i' teus pais
te li viúva continuou' administrando. Nil morte deBta a :Roo:iparem DO pa,.;ado ,rocha. brutas,
filha e o marido

-

continuaram com a fazenda, A filha Rugaram o. montes, abriram grutas
enviuvou' bll18Dle moça ainda. Desde' muito jovem Vera'odo, como tu, o subaclo 'lindo.

ajudava o pai e depois o marido. Desde a idade, de Viram, como to,,,ol gr!ndes animais

16
-

800S andava ee revólver ua cintura; pouces De ,aslado e .�aa flora tão formou

vezes usava, saio. MonlaVII muito, bem, Ié!çava e Qoe i' oriou ,e natureza d!ldivosa.

era capaz' de substituir qualquer peão n8 'lili. 'da Ia- E tu crelcendo, sprendenâe correndo.

zenda, menos na doma, porque' este misler supõe pe- III
so do domador.

'

nlja{ do Oeste am fe.ta ta oferec.Se alrum lnteresee exiris8e II 'presença de,la na Nas .uil Aguu •••• perfume Blrestecidade, distaote da fazenda meatava' a cavalo e, aCom QlSe vai colhendo no verdor ailvestrepanhada apeDilS dos cachorros (e do !8" é �18ro) se Daquell b.ll Semi do Espigão.
locava IIDto fazia ser de di. como de noite .. Homem •

,que ,aaaasse por ela, tirava o, ehapéú com aa duas' E, pra ti ••,i Juntando; qu.ando desqe,
_. Amostral dessa mda ribeirinha, .

mãos. Bra muito respeit..cI,a, infundi"a .té UIIJ' temor I
.

h
aupersliciose. e mulher que não erra tiro" dizia-.e. ,Da mesma q.e e e vi quandO oamlD a

Naquele maleAvel 8 antigo ohão )

Nunca .tirou em nlnr�ém, ',Atirava bem, ISlo sim. .

,

Viúva, jovem 'aioda, boaita, t muito rica Diolluém IV
ousou' propor-lhe c....mento It n�m ela procurou. 8 U.jaf de Sul faz outro taoto

era mulher multo tratável; io.lrufda, bem educada. pó E IA de Ituporanga 'raz correndo
dia 'lIpr.s.ntar.se em qu.lquer reda distinta. Recebia Parte de' tudo qoe .ai reoolhendo:
muito bem 08 que .. procuravam para tr.tar de Begó A cor

'

.. ,iactl da terre eloanda;
ciol. Na SUII função, ,de proprlerária e administradora ,Elle of'fllh. que a (olhlge. em ;ranto

,

liaha que t'ratar cqm muitos homeD.: Bstes'aó a,roxi. 'Solta em séu delafogo da alegrit;
,

mav,am dela de ,chapéu na, mão. Bra 'uma' mie, ,A flor qua na vertente rodopia
para os empregadol, parava e nio lhe. deixava'faJ- Só pelo prazer d. aSlim sIr tvada."lar Dada. Cootratou pr.ofelsor. pllr. dar aula' .os fi-

r;- -64-""""'"<1,_". .... �-� .......

;:,lhos' dos empreilldl'ls. Uma mulhir correta II mullo _

reUgiss•• Haja muitas mulheres como eatil. 'Dp. ReJDf)ldo Murá••Irmão Lei. Mlgno

fII ADTeQADO ,,'.
Escritório ===il===

A CQ:MERCIAL,. ��it6�:R�G��oD�·S�Z"'il.ra . i
AaVIClCIA - ".lIaILiOIDE - SEIURDS

'

.............-�... .. .._.._�
.ob áê'.ireolo do ••ólloalltÍl e oentador:

I'
.

Bu,6Dio Viter Seh.öcke�
CPF 004354229

Rua I (Mal, Deodoro)' 122/130
Fon. IIID - Cx. Poata), III

,faragulo do Sul SID.ta Catarlu
alouraOI IllOail e admlnlitrativol - ContablUdaa'e

Serviç.o d. mareai e patente. _ lotoe6pl.&í
,Lelillavio trabalhl.ta I INP8 _;_ 8eeurol em ,eral

. Serviço. dreos Varig
,

ne.de 19" ...emoo do progrello de Jarqut do Sul
\

,

A 'Urbanização de
Ubatuba-Enseada

Arnoldo ALEXANDRE

açlo, no qU'tl tange a ele. Uma das met.� do prefeito José' Schmidt,
trifioaçAo rural pal'. exe- dentro d,o plano diretor que pretelllie implantar
,cuçAo durante o segundo em Sio Franoisco do Sul, é a urbanização dss praias,
semeetre 'dO corrente notadamente ,Ubatuba e- Enseada. /"""
ano., i

,

'

A melm. fonte nos adi- Tentando conciliar 08 objetivol administrativol!I
antou q,ne o Municipio de o

oom OI interessei dos �roprietários de loteamento

, Jaraguá do Sul, mercê ilaqueh,. balneários, o prefeito, vem'de realizar uma
da iosistente· atuação do' reuniAo de alto niTeI no ssllo nobre ds prefeitura,
Deputado Oetacilio p�dro na manhl do último dia 26,

.

Ramoll,' receberá n�.t. Ublltuba nasceu de um,sonho de verlo (em 19,38"plano, d8 açlo para o do sr. Jayme Ernelto de Oliveira, o piuneiro em
.eguDdo lemestre de 1914
ali linhai de eletrifioaçA�

investimentos naquele matagal povo�do de cobraI.
Enseada, • ,terra dOI Pires, Da época. nlo passavarural de Eitr. Jaraguazi- ,de ullls-moch.sla elabo!'io88 colÔnia de pescadore••nho, E8tra�a Nova (Nereu O progr"lo d. Ubatuba atingia Eoseada de tal

Ramo.), Estrada Jararaca, maneira que, enqusntq Ubatliba .atacionara.Bnseada'
e Estrada Nova, (prolon-

'

progredi•. ,

'

gamento da firma Walde'
mar Rau). _ ,ZarÜng abriu ,Enseada pela, formação de um'
Determinada. obraa el· extenso ,loteamemto: Dib Abrahão com o seu hotel

tio incluidal no progra- no extremo da praia atraiu outros investimentos.
ma de reslizações da Em Ubatuba depois de Jayme Ernesto de Oliveira,
CELESC para ioteio'..no de q�em temol a grilta recordação de 8,U8 8miz&de�
uguDdo semeitre �do ano Adolar Schmarz, Uirul!lú AITt'. de Carvalho, José
em CDrIO.

'

Nóbrega Pereira. outroll Ie ,incorporaram 80S

IOT.stim.ntoB que traneformaram Ubatuba, "omo diz
, o' poeta Antonio Dominoni, na 'bela vitrine do
Atlântico.

'

I

,

,

Eletrificaçjo Rural'
Jaragua do,- Sul

Informaçio pr.atada à'
BOl88 reportagem pelo
DeputaCil. Octacilio ,Pedro
Rltmo8, n08 dão conta de
que. 11 DireçAo da CELBSe
em FlorianopoliB já ela
borou o .eu progralQ_a de

, de Lino Baralto

Agora em �suas novas e modernas instalações,' para melh�r lhe atender

Av:' 'M.í. Deodoro, 601 '

, ,'-

Modernos, dormitórios, Jogos de fórmica, tápetes,
,

estofad�s, colchões'e móveis pI escritót'ios em gera'l

Tudo em 10 mesel,sem aoréscimo

.' EM PRESÁ RIOS,
.

TU R-' STAS
, ,

,8 VARIG sente-s9 hon,rads pelo que pode fazer pelos seus na
,g6cios' 'e passeios. VARlG está presente em toda par�e do
mundo, beneficie-se dos SE!l�B serviços, ,

Peça informações à VARIG ,

Av. Mal. Deodpro da Ponseca, 122/130 _ ,Pone 20!i
,

jarai'u� do SU,I - SC '

"

Viage VARIG L_ VARIG' VARIG

em
'

,CIII,aa�1 de Edue.säo
Clvl"

O , hast.meDto ' da
Blndelra e o canto
do Hino Neciouals60
obriiafórios, uml vu
por semana, em todos'
oa estabelecimentos
de q�hllquer' rrlÍu de
ensino, públiCOS oli
parficul.rea

Informativo ,ACARESC
Semana d.a Scúde
Do di. 26 a 31 de a,osto haverá á êeméne 'ode

�Júde ao MUDictpio de j.raiu. do .Sul,
Durante cata semana h.verá diversas atividades,

junto •• escoles .do meio rural e da sede.
..f'or.,m dilBtribuidos as seguintes tarefas para as

escolas da s,ede:
_' Colériq Divina P�ovidência e Escola 'Basica

Heleodoro Borres" ficariió encarregados de provlden
ctar faixas para ti decoração das rues da cidade.

- Colégio São Luts, Escola Básica Roland
Dombusch. Escole BlÍsica Abdon ßatista', Escola Bá
sica Holende Marc,elino Gonçalves e Mobral, fi�ariio
encarregedoa da �ecoração" Ge vitrines baseando-se
na saúde.

- Nas escolee rurais. serão confeccionados car-'

rszee alusivos a seüde.
'

Vai ser escolhida a melhor redação, que !Será
remetida a Comissão Julgadora, pere posteríor esco

lha do melhor de Iodas as redaçõee ,das escolas per-
ucrpamee. \

,

,

Foram formG��! mtat-ccmtssõee com membros da
sede que julraráo oa ',rab.lhos, sendo escolhido o

melhor que aerá premíado,
Fazem parre da Comissão, da, escolha da melhor

decoração de vltrlne, oa eenhores:
Sr. Waidemir Behling, Sr. Buclides Emrr.endöer-'

fer, Sr. edio Nilgel, Sr, Giovani de Lima, Sra: Jutl
Marcatto ,

Quanlo as redações serão, avaliadas pelos se-

nhores: , 'o, '

Irmão Alddio SchmU, Irmã Julila, Sr. Dolcfdio'
Menel, Sr.' Ariatide� Gonçalves.' , .

SeréÍ formlidil também uma comissão, para v.eri
ficar se foram cumprida. as' tarefds do GIncana da
Saúde.

'

,

'

Eat. Comissão será formada por autorida(1es lo -

cais e membros da Comissiio de Saude do Munict,
, pio de Corupá.

Bsla Semana da Saúde é a chama para reativilr
nossos cuidlldos com nossa saúde, e a Saúde do no.s·

80 próximo. '

c

Lembre·se sempre: "Saúde I fnote da vida".

, Rosem,ire P. da Cunha
Secretária da Comissão de Saúde

Bxtenslonistá da ACAR8�Ç

..

Atendendo o crescente p'rógresillo dá orla ma
dtima franoilqoenlle, (lI investimeDtol em loteallÍento.,
D8S praias de Capri. Ubatuba. Enseada, Praia Grande.
etc. tem despertado (> inter6sIe de grupol!l MonÔ
micos do Paraná, oomo 08 'Beokhausen e outros.

Agora edm ri implaotação -do terminal mari
timo da 'Petrobr�s na En8.ead., e a eonstruclo da
estrada, melhor dizendo, da auto-estrada asfaltada li
gando a oidsde portuária às' praia., o prefeito Joeé

'

Schmidt; em hora certa convooou o� proprietários
daquele setor para uma oonveraa ao pé do fogo, E,'
graça. 8& plant'jamento a que ve-m subord,inando II

admlni.traçAo 1 m1;lnicl,pal, o prefeito teve IUC(,lll!IO
nUlla preliminar reunilo que visa. em principio"
pl8nifi�ar 8 ,urbanizaçio de Ubatuba':Enseada I) ,

mai8 jovem dÍstrito, fraDQil!lquenBe, criado ... (lUt.a
adm,joistl:'açAe 40 DOIIO queridO' amigo Dr. Alfred
D. Addis,OD. /,

,

'

,
'

Vende-se
Uma casa de mJtnial �

t,rreDo e demaIs, benfeilo�
riaa,
V"r e, tratar _ii Rua 'Joio

ville, 1649.
I
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,DO POVO

Alceu Luiz Weber, Altamir Francisco Tholl,
Anastácio Knihs, Antônio Alberton, Antônio, Sana
giotto, Celso Luiz Knob, Davi AntOnio Chitolina,
Elpídio stínghen, :F:nio Luiz Baekes, Francisco Jor-
ge Cezârio, Gervásio Lottí, Guido Roque Junckes,
Hélio Francisco Dlas, João Bíaleskí, João ViIi Díe-,
trieh, José Adeiso Boeíng, José Afonso Maffezzolli,
José Valério Peza, Junir Luiz Brun, Leví- José
Pedrini, Marcol Vieira da Rosa. MUson José' da
Cunha e Souza, Nestor Hartmann. Norberto Back,
Renato Klein, Rubens Debatln, Valdir Luiz Tibulo,
Tsreíalo Prestíní, Valter Zanon; Vlademir Maurício
Bublilz.

Agostinho Schmitz. Airton AntOnio Assini" Al
ceu 'Kulmen, Anselmo Hellmann, Aurélio I Pereira.
Darí José Nagel, Edemir Brastlío Formigari, Bduar-'
do Staak, Élio Pagani, Elói Wasch, Ilton Amauri
Zucco, Ilvo José Schneider, Inácio Miguel Wendling,
Inácio Juliano Wenske, Ivo Mai, Jacir Formigari
Jaime Verediano, Jonas Melzzi, José Adeli Dill, Jo-'
sé Sehnen, Loreneo Boeíug Sobri,nho, Luiz Cerlos
Ms�aneiro. Mário Lazzarlní, Mauro Busanallo, Os-

i, valdo José MablS, Renatto Luiz Tecilla, Sérgio Luiz
Nagel, Valdemiro Boeíng, Vitalino AntOnio Sma
níotto.

7.B SERIE A)
,

,

AUrio Luiz Oolombi, Alt.mir Galllns, Daniel
Camilo Buchinger, Dsnílo Níenov, Darci Padro
Fritzen, Dejalma Luiz Turra, Deomir Muraro, Bde
mar, Antõuro Anholeto, Eloi Dallago, Ildefonso Dal
cegio, l!:nio Euclides Ullmann, Jandir Antônio
8sntacatarina, Jorge Nivaldo Feldhaus. José Vilmaf
Zimmermann" Lauro Leonardo Soh!Dittl Leonir
José Bogo, Leoberto Ko,rmann, Luiz Fischer, Mar
cos Cestarí, Marcos Maestri, Mauri Luiz Frttzen,
Moacir Faehlní. Nilson Esser, Odílson- Carlos Co
lombi, Paulo Elói Kroetz, .Paulo Osvaldo Umann,
Paulo Roberto Hortz, Vierne, Valdemar Debatin,
Vitorino Oarpenedo, Wilmar Kuhnen" Wilson . Dirk-
leB. ,.,� .

'",ir "'ôii:'�,."�'!" �l ':'_'.-{
(

_.'

7.- �ÉRIE B)
Adelberto Hellmann. Álvaro Preti, Ângelo San

t3 Venzon, Garlos Rogério Gamba, César José
Spengler, D,anilo ·José Russi, Davi Fusão� Elizeu
Luiz Boligon. Francisco Hermíni,o Pac'heco, Gilmar
ISl11a8 Erthal. Jaime ,José Diel, JAolo Jungklaus,
Janir Luiz Klein, Joaquim Dalcegio; Jorge Gilberto'
'Klöcner, JOl"é 08ni Cestari, Laércio Cad(Jre, Leon-
90 Ribeiro de Souza, Luiz Oarlos Tachini, M.atias
Kohler, Maurino Grippa, Nestor Geraldo Knob, Nil
80n José Petri, Olno Trindad'" Danéppele, OllnU-

t do Langa, Osvaldo Sehnen, Renato Zucco, Rubens
Kohler, Rudolfo Boeing Neto, Vilmar VaReI, Wilma�
Back.

Esp�çonay�gação,

Eno Teodoro' Wanke

.A na'ys segue a hip�rbofe soturna
a curva dirigida· ao infinito
do espaço tempo insólito 8 indescrito
no qual; lem termo, a Iilolidio se enfurna •.•

Sozinho em vácuo sideral. 80U urna
de vida, sou o solitário grito '

.

do espírito 'Vagueando, só e proscrito
Da im�nsidAo 'univerlaI noturna .. '.
O peso da8 palavras que nAo digo
estorTa me ... Porém, leTO comigo
meu intimo entusiasmo. que me impele •..
Que alsim, 1,lm frágil' 81fr, imeQs�L �m .qleua
d;om.nios, IilOU um p�queóino deus,
à imagem :p�le, à sem�lhaD,�e pelll

'-
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Providência" � IBAM programa novos

cursos ,por correspondência

"Divina

Jaragui do Sul, 22 de maio de 1974
.

Balduino Raulino
José Ferreira Cruz

Edmundo Barbi

Die' Brueck'e
Im Abenddaemlllern steht vor mir die Bruecke,
Aus Stahl genietet wie au� einem Guss,
Und durch granitgefllegter Pfeiler Luecke

/.

Rauscht aufschaeumend dem Meere zu der Flues.

Und hinter schlanker Streben Silhouette,
Hoch ueber mir, da lielll das Eisenband,
Und zug auf ZUIl. in' endlos langer Kette,
Braust donnernd in das nachbarliche Land •.•

o ach 'eI ateIs, dass fure Brueckenbogeo
Gegruendat sind auf starkem Fundament,
DamiJ sie auch in boescr Zeiten WOllen
Nichl berllen und Dichl 'Volk von Volk sich Irtnnt.

Baut Bruecken, geht hinueber, 'stellt die Weichen,
Fóhrl frei in eine bessre Zukunft eiD,
Wir wollen jedem Volk die Haende reichen
Und jeder MaDn IQII uns eiD Bruder lein.

RodoU Hirschfeld, São Paulo/Brasil

Documento Extraviado'

Aoimlldo -com o êxito. e a penetração dos seua
últimos CUfSOS por Correllpondênci!l,. o Instituto
Brasileiro de Admínistração Municipal eatá rece
bendo Inscrtções para dois novos flursos:

Problemas de Pessoal

Supervi$ão Escolar

08 cursos, de caráter essenetalmente prático,
em muito ajudarão na solução de dois pontos eru
ciantes na admínístração local - a fixaçiio de uma
eficiente politica de pessoal e a melhoria do ensino
cooforme as novas direttizes educacionais.

. Os cursos per correspondência são ínteíramen
te gratuitos sendo aeeítae inscrições de servidorel
municipais que atuem' naa äress objeto. dos progra
mas.

As inscrições poderão ser feitas junto s Pre
feitura Municipal ou eneamíahadas ao seguinte en

dereço: •

Instituto Brasileiro de Administraçõo Municipal
Rua Visconde de Silva 0.° 157 - Botetogo
20.000 - Rio de Janeiro - Guanabara
Endereço Telegráfico"-:- IBAMBRÁS

.

FACIT

Relação dos alunos da ESÇOLA· ColégaloAPOSTÓLICA S.C.J., de Corupä .

contemplados com bolsa-de-estu- Relação dos Alun�s contemplados com Bolsas

dos cada qual, no valor total de Escolares concedid�s pelo Gov_:rno do Estado

Cr$ 200,00, pelo Governo do Es- através da Secretana da Educaçao.

tado de S. Catarina, em 1974 lome do Aluno ,2.0 Graa Valor da Bulsa
,..

. .

.' 01 Gilson Francieee A.olani 84�!.OO
6.& S�HIE A) 02 'Jadir Domingos Sardolfna

' 8�2,00
03 Maria do Carmo F. Nucimento 842.00
114 Ines Malheiro 842,00
05 Albertina Oliaria i05.20
06 Efigênia Stahelin 505,20'
07 EdlOa Sueli Eggert 605,20
08 Edio Francisco Sana 505.20
09 Ivone Maria Zimmermann 505,20
10 Marly Maes 505,20
11 Mãrcia Rebello 505.20
12 Rosslene Dal-Ri 605,20'
13 ,Rogé, io Olidio Vicente" 505.20
14 Rosana Hr-uschka 605,20
15 Rute Dunke 605.20
16 Salete Garcia da Silfa 50520
17 Suely Rozza 605,20
18 Albertina Píecoli 506,20
19 Albertina M: Freiberger 505,20
20 Adelina Martins 505,20
21 Catarina Solange Lãzaris 605.20
22 Denise Maria Reiner 605.20
23

.

Elsa Pesato Píoeolí
.

605.20
24 Eliane do Amlmd e Silva 505.20
25 Ercilia Fe}jl[ Leite 505.20
26 Hilda de Toffel 50520
27 . Isabel Schappo . 506.20
28 lolanda Helena Eickboff 50520
27

'

Jusl8ra Vicente
'

.

505,l!0
30 Lsonete Lavin 605.20
31 Marlene Jahn 605.20
32 'Solange Maria Araldi 605.20
33 Raintraoth Oesteraieh. 505,20
34 Ana Ivete Bridarolli - 505,20
36 Dein Luzia Franzner 605.20
36 Evilásio 'I'ambosí 605.20
37 Evanilde Ines Wolf 605,20
38 Irene Paustein 505.2()
39 Lina Luciá Caldeira 505.20
40 Maril! Koslop

,

506.20
41 Mariza Floriani 605,20
42 Marlene Bandelouw 506.20
43 Norma Ma88 505,20
44 Osny Josá Bortolini 505,20
45 Ossilda Ines NardellL ,505.20-
46 Ivons Spliter 33680,
47 Imelde Zanella \ 33680
48 Roseli MenegoUi Garcia '336,80
49

. Janete Uaria Franzner 425,60

8 a SItRIE
Alcides João Pal"anello, Antônio Vic6nht Klein.

Armando J'osé Costa, Carlos Roberto Leitis, 'Celso
1 Luiz l'{agel, Celso Perin, Celso Was�h.;DarClí�io Ru
ben Schlieren, Uimas Cembtanel, DUCAU LUIz AI
berU, Elias Cembranel, Gabriel Hellmann, Geraldo
Bialeski, Idal1cio Schneilter, lImo Dick, Inácio�
Schmitz, Inácio Schons, Ivan Fim, Ivanor Lorenset,
Jacinto Weizenmann, João Bonomini Filho, João

.

Cláudio Rampelotti, João Manoel Pereira, Jorge
�Luiz Fuchs, Jorge Luiz Gascho, José/ Diom,ar Da·

lagnolo, José Euclides Wiese, José Bmo Fuel,'s�
Luiz Carlos Maestri, Mariano Vâlter Robdsn, Má
rio Leidemer, Mauro Tus.et Nicolau Qosta, NlIton
Carlos Rodrigues, Nilvo Hobold, Normélio Pedro

Weber, Odilo João Peripólli, Osmar Joio Pedrioi,
Paulo AntOni'o Mueller� Paulo 'Hermes, Pedro Back, Schlagt neue Bruecken, Lander zu verbindea.
Valdir Gri'gory; Vilson Basso, Walmir Antônio Al, Die' Trennendes véreinen, wos sonst weil'
buquerque. Auf das die Menschen zueinander finden,

. Corupi. 10 de agosto de 1974 . Und sich verstehen ueber Raum und Zeit.
Pe. Auguato ,César Pereira SCJ-Diretor

.

Eu, Elvira Dombeck Maestri, brasileira, calada,
doméstica residente " domiciliada à Rua Oarlol
Hardlich, nesta oidade de Jarag!lá do Sul SC, de
claro para os de,vido8 fins, que foi éxtraviado 01e

guinte documento:
, Carteira de Habilitaçio - N.o 202!71., _ ,.,',.

Jaraguá do 8ul, �1 de julho de 197"-

.
J. ELVIRA DOMBECK 'MAESTRI

Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras, mecânicas e eletrônicas,
máquinas de contabilidade e duplica
dores 8 álcool (manual, elétrico -e

automãtico),

Planos 'especiais
.

de financiamentos,
Revendedor para a região

SoCie�a�8 Gráfica AYeni�a Ltda.
Consulte-nos,

-

pessoàbileiate, ou pelos
telefones:' 2069' ou 2243

, I

Corpo de Bombeiros Voluntários
• de. Jaraguá do ,Sul

Edital de Convocação
O Presidente do' Conselho Administrativo do

Corpo de Bombeiros Voluntários 1e Jaraguá do Sul,
nQ uso de 8uas atribuiçõel e Da forma do parágrafo
único do art. 20. dos estatutos lociais, convoca
todos os membr�s do Consêlbo Administrativo -.
Deliberativo, e os menh9i'es industriais, comercian
tes e o p�blico em geral, para • reunião a reali-
zar se no dia

'
.

28 de agosto de 1974,
na Iilede social da Corporação, sito nll· 'rua Presi·
dente Epitácio Pessoa, sem número; nelta cidade
de Jaraguá de Sul, Estado de S. Catarina, com inicio
às 2.0 horaa em p!'imeira convocaça.o e às 20,30 ho.
ral em segunda e última convocação, com. a es

guiDte
ordem do dia;

a) Exame, verificação e aproTação ou não do
balanço geral anual referente ao período de agosto
de 1978 a agosto de 1974;

b) Eleição do novo Conselho Administrativo:
gestão 1974/1975j ,

c) Eleiç!o do Cflnselho Fiscal, gestão 1974/1975,
d) 'Assuntos' a-erais de interesle da Corpora-

çAo. "_ .

.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de julho de 1974
Edmundo Klosowski

. Presidente do Conselho Administrativo
'Membros do Conselh� O�Uberatlv()
Re.resenlaRles _OS s6clos ativos: - Hermínio Lucci(llli,
Marino Soares, Ari Viero, Wal,demii'o' Gorges, Do-

1., rinl Piccinini, Renato Ewald, Carlos Borchera,
Adalberto BertoU, Leonardo Zapella, J08é Carl08
Nans, logo Roepcke, Lauro Mattei, Alido Campre
gher. Jorge Kuniberto Bihr e Raul Roepcke.
Represenlantes das s6clas conlribainles: - Aroldo Schulz,
Eduardo Francisco Wilhelm, Eugênio José da Silva,
Nelson Leopoldo D'ri�ssem. Orlando Bernardino da
Silva, Osmar Bartel, RO,dolfo Húfenuessler, Victor
Bauer, Geraldo Wer.ninghaus, Wolfgang Weage, Vi
cente Donini, Mauro Koch, Rubens Nicoluzzi, Wer
ner Schuter e Alfonlo Franzo.r.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANO LVI JARAGUÃ DO S1;JL (SANTA CATARINA) Sibado 17 de Agosto de, lilU
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Jaraguá do Sul forma - primeira turma d-a Instrutoras da
-

ll.l.
Com a supervisão do

'Senai, e minis:lra!lo 'pelos
profeesorea Paulo do.
Reis e Cláudio Roberto
da Cosre, foi reeltzedo no
período compreendido en

tre 29 de Julho e 9 de
Agosto, o 1.° curso de
formClção de tnstruroree de
'T.W.J. em sua, 'primeira

fase - Ensino Correto de
um Trabalho - dentro em

breve, segunde o proíes-
80r Paulo des Reia, a.

noves etapes; do curso

serão mtníetredes em
nossa cidade, tão logo oa

instrutores coloquem em

prétíee seua couhecímen
los. O paraninfo da turma

Damos' aberxo o Mapa do Tempo do primeiro
semestre de 1974, que conta detalhadamente o rempo
que nvemoa DOS últimos aeis meses:

lao ,Me, liill: Sol -Nublado Cha,a lolal
1974 Janeiro 22 6.1/2 2,1/2 31
1974 Fevereiro � 1.1/! \ 2 4.1/2 �8
1974 Março 21 6 4' ,31
1974 Abril 19 9.1/2 1.1/2 30
1974 Maio 30.1/2 1/2 31
1914 Junho 23 Ó 1/2 1.1/2 õO

Dias: 131 30 r4 18t

Ponte: Prefeitura Municipal de JaraguiÍ do -ôul.
O lIapocú voltou a ser o Vale do ôol.

Atividades de. Polícia
Cíentífíc« melhoram

com a descentralização
. '�s peSB_?as qu� desejare� obter oarteira de
IdentIdade naQ precIsarllo mall, passar noites à es

p�ra !las f�las do Instituto. de Id@ntificação da Poli
cia Cumtfllca da SSI. A 10fQrmaçllo foi prestada
pelo Diretor de Policia Cientifica, Sidney Moritz,
acrescentando que o novo prédio do Instituto de
Identificação no Estreito atende a uma média diá·
ria de 100, pessoas, Bendo a' grande maioria do
SeXO masculino. Com ", de8centralizaçllo dos' aer
viços no Interior ,do, Estado afirmoo - diminuiu
consideravelmente 8ste número, que antes chega
Ta a uma média. 8uperior, a duzentol e cinquenta
peB8oa8 diáriamente.

Para obter a carteira de identidade o interes-
8ado deverá recolher Cr$ 10,00 em bancos ou co.
letorias e apre8entar titulo de eleitor· certidão de
nascimento (solteiro) . ou certidão d� casamento'
certificado' de re8ervista e duas fotos 5x7, de frente:
com negativo. - DESCENTRALIZAÇÃO.

Segundo o Sr. Sidney' Moritz, o iodice ("le ex

pedição de carteiras de ident!dade anotada pelo Ins
titut0' nOi! últimos 4 anos, é "notável, poil de 1966
8 1969 fora_m expedidas 31.6S" unidades e de 1970
até o primeiro semestre deste 800, S04.609, acusan
do, um acréscimo de 262.965 carteiras".

AtUalmente - o referido documento de identifi
cação civil já está sendo expedido nas Delegacias
Regionais. de Policia de Joinville, It8jaí, Mafra, Blu·
menau, RIO do Sul, Lage8, Tubarão Crioiúma Joa
çaba e SAo Miguel D'Oeste. Em Cdncórdia a� ex

pedicões da8 cartéiras de identidades serã� InIcia
da. no próximo d:a 8 de agosto.

. Par.alelamente a08
.
serviços das Delegacias

RegIOnaiS, vem sendo o!'lados Postos de Identifica
ção n8S principais Del�gaeias de Comarca do Es
tado. Já somam um total de 19 postos instalado.
nos municípios de Jaraguá do Sul, Timbó, Brusque,
Ponte Serrada, São Lourenço D'Oeste, Palmitos
Sa�ta CeeHia, Videira, Gaspar, Maravilha. Port�
Un�lló, Balneário de< Comboriú, Capillzal, lbirama,
TSló. Tangará, Braço do Norte, Curitibanos e Pi
nhalzinho.

foi o Sr. Heinz Kohlbech,
O janlar de confreteml
zaçãQ entre protessôres,
concluinle� da - primeira
turma do curso e eonvt
dados, foi no lIajara Res-
tsureme, com a presença
do vice preleíro João Lu
cio «ia Costa, representan
do o prefeito Eugênío
Strebe. Durante o jantar
foram entregues dlplornaa

I aos seguintes concluíntea
do curso que representa,
vem as seguintes firmas:
Flores Freiberger e Miro

Bslevão, da M,elalúreica
João WiesI, Amandio Klein
e Osnildo ôtahelrn, de
Batofados Manes, Valmor
José Garcia, Zéllo Frler
weiler e Antônio S. Cor.
ree, da Kolhbach Indus
rrte de Motores e Ama
zilde Costa, RovenH Weiss
e 'Maria C. Araujo, da
lndustrta Textil lerne S/A.
O curso leve o .otal de
90 horas, e foi grande a

repercusêo entre o meio
lnduatrtel porque aqui foi
realizado pela l.s vêz,

Saúde' é a 'fonte da vida,
, e.te· o "Ioreiro que � Comissão Municipal de

Saúde de Ji.1raguá do Sul, 'adotou para levar a efeifo
no .deçorrer da mês' de agosto em nossa cidade. A
informação foi prestada pela Srta. Rosemeire Pucctnt
da Cunha extenctonlste 101:al· da Acareac e secretária
da CMS. Uma reunião foi realizada, e na oportunida
de, -eom a pre'senç. do vice-prefeito loão Lucro da

'

, COSIa, 'representende o prefeito munlclpel, foram for
medes as mini eomtssões que eteiuaräo rrebelhos du
ranre a Semana da ôeüde,

Os senhoree Wald,ell'iar Behling, presídente do
Rot�ry Club, Euclides Emmeudorfer, Edlo Nagel da
Aeeresc, Giovani de Lima di! Radio Jaraguá e JUli.
B. Mareano, formam li comissão que escolherá a me

lhor decoração da vitrini dos estebelectmentos comer.
ciais. cuja decoração sera fei!a pelos escolares do
munícípto. -

Irmã Iullra do Colégio Divina Providencia, 001-
cldío Menel inspetor de enslno e Aristides Gonçalves
coordenador de educação escolherão ii melhor rede
ção dos escolares sobre' ii , semana da saúde junto as

escolas rurais no interior do municfpio.
Uma nova reunião está prevtsra pera es próxi

mos dias Quando será dado a conhecer o programà
oficial da Semana da Saúde d� Ji'Jra\luá do Sul•.

JQ recebe novo. título eleitoral Prefeitura cunstroe., reservatório
para uso próprioO ex-presídente Jãnió

Quadrolil, que teve seus

direitos pclítícos auspen
sos pela Revolução de
março/64, readquiriu sua

condição de eleitor. O no

90 tírulo do sr. Jânio
Quadros tem o nr.: 22.064
dnendo, ele 'otar nu

.próximos eleiçõés, 2468.
Zona Eleitoral, em Santo
Amaro, 8ão Paulo. Ooin
eídentemsnte, JQ: votará
no Colégio .B:sta-dual

"Presidente Líneoln" eu

jo patrono é o modelo
de Jãnio, que proourou
estudar a fundo a perso
nalidade de Lincoln. Tam
bém 8 sra. Eloã Quadroa
esposa do sr. Jãnio, vota
ri em Santo Amaro, no
mesmo local, tendo etatu
ado a transferência do
seu tHulo, A noticia pre
cede d. Säo Paulo, onde
reside o ex-presidente da
República.

\

Plano do SAM'AE previ aplicaçãó em 75
de -mais da ,1 milhão' de cruzeiros
'Segundo o plano de

trabalho e e'xecuçõeB
(novas ligaçõ�s de águas)
do Samae 'apresentado
ao prefeito Eugêni(J Stre
be pará aprovação, aque
le órgão vai inustir em

nossa cidade no decor,
rer do ano de 1975, a

i m p o r t â n c i a de
1.071460,00. Este dinhei
ro será gasto pelo Sa
mae benificiando direta-,
mente a população jara
guaense. É igualmente
etiperada para o próxi
mo exercício a constru·

ção de um novo reser- ,

vatório d'sgua, poi8 (,
atualmente em uso está
ficando pequeno para
atender Ji demanda, 8e·

gundo 0- Dr. AroIdo
Schulz, responsável pelo
órgão em Jaraguá do
Sul A receita Industrial
do Sama8 a ser auferida
no próximo 800 alcança
rá a expressiva 80ma de
786.000.00 e mais 18 460,00
de diversos (novas liga
ções etc.) totalizando

,
804.4�O,OO mil cruzeiros.

Càlcáreo
Melhora
Agricultura "

o municfpio de Jaraguá
do Sul, no primeiro se

mestre de 1974, imporlou
'do Parand, 429 toneladl's
de calcár.eos, contribuindo
para uma melhoria ,'na
DOSSI! àgricultura. O for
Recimento do calcáreo ré
feito pelo preço de custo
e a muniCipalidade contri
bui ainda, pagando o frete
ferroviárío até a estação
local.

- "

Especializada em Motores, de Linha Diesel

Caminhões, Tratores e Motores Estacionários
- ,Vendas de Peças em Ger,al -

Telefone, 2098
Rua Barão do Rio Branco, 242

89.250·JARAGUA DO SUL
Santa Catarina - Brasil

Bolonistas deCuritiba
foram derrotadas em

�ar8guá pela equipe'
Diaaa do C. A� Baependi
Na se.gunda partida

que r.ealizaram este ano,
defrontaram·s8 as f'qui
pes de bolão' feminino
Diana de Jartiguá do Sul
ttquip. filiada ao CA
Ba8peJldi e Ssobaoßna8
de Curitiba. A represen
tação da nossa, cidade
const'guio ,ao final do
arremesso de to'das' as
bolas totalizar 1 759 pa,
'litos cootra 1.630 palitol
com uma diferenca pró
Diana de 129 palitos Na
primeir� partida realizll.
da em Curitiba o clube lo
cal havia se sagrado ven
cedor
De outra parte, tem

'sido bastante expressivo
o apoio que o prefeito mu

oicipal Eugênio Strebe
vem dando ao elporta
amador jaraguaenle, Ain
da recentemente máqui
'nas e operários da mu-

Dioipalidade executaram
trabliJhos de terraplena
gem no terreno (ao lado
do estádio Màx Wilhelm)
,onde o CA Ba,ependi pr.·
lidido pelo industrial
Sigolf Schöote pret�nd.,
con8truir e mator com

plt'xo - poli-eiportivo da
regUlo Dort•.

Além de estar preocupada com a construeão
do novo reservatório d'agua para a Samae, a atual
admínístração municipal, iniciou na semana que «

passou ,a eoastrueão de um reservatório d'agua
junto às margens do rto Itapocú na rua JoinviIle

I 8 que servirá para abastecer os caminhões da fro�
ta municipal, responsável pela irrigação das rual

I

centrais ainda não beilificiadafl com calçamento e

que provocam grande poeira, principalmente ne

verlio. A capacidade do reservatório que está sen

do construído será pars abrigar SO millitros
Será de grande valia igualmente'para o Corpo

de Bombeiros Voluntá�ios de Jal'aguá do Sul, se

gundo informou o prefeito Eugênio Strebe, princi
palmente quandc da _oeorrêdcia de sinistros nas

proximidades da região onde S8 localizará o futu-
ro reservatório.

'

o MELHOR
, /'

.

O que importa não é o qu,. se tem, mas o que
se dá; não é o que se sabe, mas o que se ensina;
não é o que se pode fazer, mas' o' que se faz.

Servir 88!im é pagar nossas cotas por viver.
'

� R. C. de Camboriú

Melhoria de iluminação pública
No deoorrer da sema

na que passou mais 10
rUBa do centro da cid8de
foram beneficiadas com

iluminAção pública com

• instalação de lamp.du
de Vapor Mixto. A infor
mação partiu do prefeito
municipal Eugênio Stre
be, tendo informado Da

oportunidade que 88 ruas

beneficiad8fl foram, Cabo
Hary H8dlich. Guilherme
Weege, Henrique Piazera,
Presidente JuceJino, Jor
ge Lacerda, Francisco
Fischer, 29 de outtiQ�o,

Ferdinarado Pradi. Luiz
Kienen 'e Tomás F. Góes.
Os gastol! com a implen. i

ta,ão destas nous lâm
padas de vapor mixto,
benificiando amplamente t'

o setor energético públi-
co da cidade, COrreram alil

expensas da prefeitura
e CeleBc através de eon

,ênios firmadoliÍ anterior
menle. Outra8 9 .ruas de
ver'ão receber melhorias
na iluminação públtca no

decorrer das próximas
horas.

\

Instalação de bases de lança-'
,mento de foguetes e sondas em

Porto União e Itajai
O Instituto de Atividades Bspaciais de Sio José dos

Campos deverá instalar ,basel de lançamento de, foguetes e

londal em Porto UnlAo ê ltaja!, nD Estado de Santa Catarina.
I O trabalho foi definid� peJo Minlstétfo da Aeronáutica,

que atribuiu a masslo ao Instituto de Atividades Elpaciais,
tendo em vista que no Estado de Santa Catarina localiZa-se
a maior anormalidade geomagnética do ,hemisfério sul, ..res

ponsável por uma série de problemas de r'dio-transm1sslo.
, O programa ser' desenTOlvido em convênio com a
Universidade Federal de Santa Catarina, que dever' partiCi
par dos eltudos com profeslores e acadêmlcol dOI Cursos de
Engenharia, Física e Matem'Uca.

OI primeiros entendimentos neste sentido estio sendo
mantidos com autoridades da Universidade Federal de Santa

j

catarina, em razio de acordo exlstende entre o Minlltério
da Aeron'uttca e a Força Aérea dos Estados Unidos,

A NASA estã, também'lvivamente Interessada nas pes
quisas a serem executadas em território catarinens8 tendo
em vista que as causas e conse,qüenclas das anorm�Udadeà
geomagnéttcas amd. nlo foram determinadas cientificamente
pelas Instituições intunaclonals de pesquisa aeroespacial.

Para tratar do convenio com a Universidade e da ine
talaçla das bases de lançamentos de foguetel e sondas.

-

esti
lendo esperado no próXimo dia 2Z de agosto, em Florianópo
lis, o coronel Hugo de Oliveira Paiva. Diretor do Instituto de
Atividades Espacla".

.

. Nelte dIa, As 9 horas, no S.llo de Atos da Reitoria, o
Coronel Hugo Paiva proferirá conlere1lcia IIobre o tema "Es
forço Espacial BrasUelro". Durante sua permanência em Han
ta Catarina deven, também conceder entrevllta coletiva a

imprenl" focaliZando as atividadel do InltitutO e OI projetoa
que tem pan o Bltado, /

,
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