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Capllal sul amenCG1!a do motor

Mulher Catarinense Cremada em São' Paulo
A notícia vem de capi

tal paulisttl e Iergemenre
Doliciada pela Imprense
do Pari. O amplo campo
com grama recém plente
da, o céu Dublado é o

vento forte pareciam par
te d� ceremõma em Vila
Alpina quendo, no Cre
merõrto de São Paulo,
aconrecte a primeira crema

ção de uma
-

mulher, por
solicitação feila no dia 12
do correnre. '

Trata-se de Emiliana
He-ítech, 76 anos, natural
de Joinville, Santa.Catart
Da, que foi cremada no

dia 16 às 16 horas e, se-

guodo seu filho mais no

vo, Francisco José He
rtrsch, esie era seu desejo.
Ha mets de um ano

ela' dlscuríe com seus íe
mrlteres as vllntagens de
ser cremada. Quando o

cremerörto Iícou pronto,
fez um outro pedido: que
suaa cinzas fossem espar
gidas ao vento no campo
do cremerör o.
Padre José õeekevrctue,

da paróquia de São José
da Vila Zellne, preparou
II ceremõnta, f a z e n d o

como não podia deixar
de ser o seu comenrérto

so�re a cremação: "Para

os calólicos,.a cremação
em nada interfere. A nova
vida é da 1I1ma e por isso
pouco importa o. destino
que é dedo ao corpo."

Na opinião de Francis
co, a ceremônta foi muito
simples e comovente. "Ho
nestememe, acredito que
esta é mala bonita e me
nos choceme que o IC'

pulterneuro convencional"
- admitiu. É. pois, de
[olnvtlle, a primeira mu
lher que teve 'o seu corpo
trenetormddo em, cinzas
no Crematório de São'
Paulo.

Fogo Simbólico desperta
• •

cIvismo
Regularmente, todo8 08 I Rio de Janeiro; 20. de

anos, desde 1938, a Liga Beesílta; 21. de Rio de
da Defesa Nacional. pro- Janeiro; 22. de Petrópolis;
move uma jornada cívlea %3. de Brasílla; 24. de
em preparação à "Sema- Belo Horizonte; 25. de
na da Pátria". Lapa (Bahia); 26. do Rio
O FOGO SIMBÚLICO de Janeiro; 27. do Rio de

, em seu crepitlir eonstan- Janeiro; 28. de Dourados;
te, recorda a chama viva 29. de Araraquara (Minas
do amor que nutrrmos Gerais) no ano de 1966,
pela nOS8a Pátria. . A SO. em 1967; a 31, em
A 1.a Corrida do Fogo 1968; a 52. em 1969;a 33:"

Simbólico deu se em 1938, em 1970; a 34. em 1971; a
oum percurso de, 20 Km. 35. em 1972; a 36 em 1973
eotre a cidade de VIA- e a 87. em 1974,
MÃO até Porto Alegre;
naquela oportunidade, o
autor deste artigo, enver·
gava li farda militar e

prestava flUIi homenagem
80' FOGO SIMBÚLICO
naquele gesto tão expres
Ilivo de "Apresealar, 8rma".
As demais Corridas do

FOGO SIMBOLICO 8e

guem este calendário:
2.a em 1939, de Rio

Pardo; 3.a em 1940 de
Florianópolis; 4.a do Ipi
ranga;' 5° de Belo Hori
zontt'; 6,a de Salvador; 7.&
de Gua!'arapes; 8.a de'
Monte Castelo; 9. de No-·
Va Iorque; 10. de Pistóia
(]taUa); 11. de Roma, Lis
boa; 12. da cidade de Rio
Grande; 13. da cidade
catarineDs8 . de Laguna;
14 de Cachoeira de Paulo
Afonso; ,15. de Laguna
(M. Orosso); 16: de Rio
de Janeiro; 17. de Itacam.
bira (Minas Gerais; 18.
de Rio de Janeiro; 19. de

A ATUAL MARAIOU ..... O
FOGO SIMBÚLICO que
.arde em frente à prefei
tura agora -- Foi aceso

no dia 09 de junho, na

cidade de Goiás e per
correu o seguinte itine
rário, até o presente mo

mento: Goiás, Bahia, Pi
. aul, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Per
nambuco, . Alagoas, Ser
gipe, Minas Geraii,.Espl
rito Santo, Rio de Janeiro,
Guanabara, São Paulo,
Paraná; entrou em. nosso
Bstado, em data de 19 du
corrente e tem os seguin·
tes pernoites: Joinville,
Blumenau, Florianópolis,
Rio do Sul, Joaçaba, Xa
xim; .no diß 26 do cor

reote entrará no RIO
GRANDE DO SUL para
atingir, como o fez em

tndos estes anos, Porlo
Alegre a zero horas de 1.0
de selembro,

I'

Inferior ganhará
;duas 'novas escolas

\

as loealid�des de Rio
da Luz Vitória! e Ribei
rllo Molha.
Cada prédio está" orça

do em 25 mil cruzeiros
é mediante o eonvênio
a prefeitura 8ê compro
mete a custear o saldo
do custo das duss unida
des a serem construlds8.
Em boa hora a muni

cipalida�e Be pr60cupa
com a construção. de

. nov08 looais para abri

gar as escolas, pois 08

atualmente em uso nllo
oferecem a8 melhorei
oondições.

Projeto de lei de_auto
ria do profes80r Eugênio
Strebe prefeito munici-

\
plil de Jaraguá do Sul,yjá
foi matéria de delibera
ção na' última reuniilo
da camara de vereado�
res, oportunidade em que
o� senhores edis apre-

;>' Olara'm o referido proje
to que preve a a8sinatu
ra de um convênio com
a Secretaria de EdQca'
ÇAo do Estado vissndo a

Construção de dOlls Es
colas com aplicação dd
uma verba de· 50 mil
oruzeiro8, beneficiando'

Sr lOUo Df ROSE, 'ancião
de 75 anos, desde a la
Corrida do FOGO SIM-

.

BÚLICO em 1938, é o

organizador e o executor
de todas estas promoções
eívíeas; é o exemplo ví
vo e permanente do que
pode um ideal posto a

serviço da PÁTRIA.
(�rmAO Marcßlo Cal�roüo)

WEG 3 será assunto <, para
importante' reunião

O prefeito municipal
Eugênio Strebe, recebeu
carrespondencla da dire
ção da Eletromotores Ja
raguá \ (WEG) na qual
eonstam Itens referentes
a08 planos da emprêss
de instalar no munícípío
.a sua unidade de n.O 3�
o que sem dúvida a

transforme na maior do
gênero no Estado de S.
Catarina, já sendo nOSS8
cidade cognominada a

Capital Sul Americana de
Motores Elétricos, merca
o crescimento desta em
prêss a ,bem como da
Kohlbaoh.
Uma reuníão prelimi

nar entre os altos diri;'
gentes da WEG e o pre
feito Eugênio Strebe a

vice João Lúcio da Costa
já foi realizada, quando
ficou evidenciado que a

emprêsa por já contribuir
de maneira expressiva
com os cofres municipais,
deseja ser atendida. em

algumas exlgêneías para
se Instalar com sua uni
dade d. n° 3, tais como,

,

Em contacto com a re

portagem, o jovem prefei
to corupaense Oto Ernes�
to Weber, relalava as ati
vidades desenvolvidas li

frenie da municipalidade
local, e befil como de ou

tros setores da atividade
diária do município.
Recentemente chegou a

cidade a MOloniveladora
Huber Warco, adquirida
com financiamento do
Banco do Elládo de San
Ia Catarina, no valor de
313 mil cruzeiros, quanlill
que deverá ser paga em

2 anos. Como ninguém
desconhece a situação fi
nanceira da prefeitura co

rupaense não é das me

lhores tendo em vista (!.

dividas vultuosas deixa
das 'pela . admini6traçlio
anterior. A Motonivelado�
ra recem adquirida será
de grande valia para a

administrtlção municipal.
Mais adiante em seu

depoimento, afirmou que
li Comissão Municiptll de
'Saúde de Corupá, tendo
a frente seu presidente Dr.
Francis.co AntOnio Piccio
ne, vem desenvolvendo
intenso trabalho junto 110

interior do município, e

bem como preprando se

para ti próxima reunião

regional das Comissões
Municipais de Saúde dos
municfpios vizinhos, que
terá lugar em Corupá no

mes de Novembro vindou·
roo

Na área politica afirmou
o prefeito. que perleace 4

ArenlI, quc seu partido
reillizou recentemente reu

aião ol'ortuni'dtlde. em que

foram discutidos aspeclos
relacionados com a indi
cação de nomes, IIpoiados
pela direção do partido
em Corupá com vistas tiS

próximas eleições ao Se
nado, Câmqra Federal e

Assembléia Legislativa do
Estado.

Muito embora oficial�
mente não exisla Dlida de
c:oncreto parti a deputa
ção federal e senado, é

.

caso totalmente definido o .

apöio ao atutll d�putlldo
estadual Octacilio Pedro
Ramos que .assim concor
reria com o apöio da exe

cução municipal da Arena
de Corupá. à reeleição, is
to devido· aos ex'celentes
serviços prestados pelo
parlamentar a região e em

especial a cidade de Co
rupá.

Finaliztlndo suas consi
deraçóes, afirmou Oto Er
nesto Weber prefeito de
Corupá, que a qualquer
momento poderá ser libe
rada verba (primeira par·

. cela) por parte do Gover
no do E ã t a d o parti II

construção dll tão solici
tada ponte sobre o Rio
Humboldl que lidtl a sede
do mu�icrpio parti a loca
lidade de Ano Bom. Tão
logo seja tal verbiJ libe
rada, a prefeitura ,contra·
tará

.

u'ma firma emprei
teira parti infcio das obrlls.

A obra está orçai!tI em

152 mi cruzeiros e depois
de iniciada leu término
poderá tlCoDtecer dentro
de 3 •• 4 mbes.

uma melhor infra-estru
tura no muníeípío, defi�
níção quanto ao asfalta
mento da 80--80 ligando
Jaraguá a BR--IOl, eal
mento 1a Rua Venancio
da Silva POrto, onde lo
caUla· S8 a unidade nú
mero 1, e participação
da municipalidade n8

reínvldleaeão de Telex
junto as emprêsas [ara-

guaenses, devido os pro
blemss a antiga central
da Ootese, visto que a

entrada em funcionamen
to da nova só acontecerá
em março ou abril do
ano que vem, com enor-

.

mes prejuizos' para a8

emprêsaa Uma nova
reunião será realiza D08

pró x i mos dias com a

presença da Imprense,

Como não dar "uma bola fora';

Uma comitiva Jaragua
eDse, composl'a pelo vice
prefeito João Lucio dll
Costa, presidente da Câ
mara de Vereadores José
Carlos Neves, lider da
Arena DII Câmartl José
Alberto Klitzke, presidente
do Rotary Clube Walde
mar Behlinh, do� Lions
Cidade Industrial Vitório
Lázaris, Lions Centro Al
do Piazera, presidente dll
ACIl Flávio Rubini, e

diversos empresáriOS, por
1 mais de duas horas con

fereneiou com o ,Governa
dor do Estado Colombo
Machado Salles. DiVer!!lOS
assuntos, entre oS quais,
IIpressamento dtll obras
de implantação e asfalttl
menlo dtl SC 80 ligando
Jtlrllguá Guaramirim a BR
lOt, e II "briga" Associa,
ção Comercial e Governll
dor do Estado, f o r a m

ventiladoa ntl oportunidll
de.

A respeito da. SC' 80 (a
maior reinvidicação da
região norte) o governa
dor mostrou se preocupa
do com o apressameoro
das .obras e disse ser sua

vontade em' próximamente
visitar o local onde li

construtora Betll executa
os Irabillhos que pro.ae
g·uem em ritmo normal.

As duvidas existentes,
depois dd fal. do gover·
nlldor de Jaraguá como
de pODeli fé,. deVido lele-

. ,.

grama enviado pela ACIJ,
pedindo providências li

respeilo da estrada, forl1m
dissipridas, ficando prova
do mais uma vêz que o

bom senso imperaritl no

vamente, e a "briga Co
lombo Salles x Assoéitl
ção Comerciai chegou' ao
final com desfecho bastan-

.

te feliz. Acreditam aque
les que estiveram com o

governador, principalmen
te por se tratarem de. ele
mfimlos arenistlls que a

paz voilOU jJ reinar' entre
o tltual governador eattl
dual e que em termos de
'pQlflica a Arena está Iran-

qüda nas próximas elei
ções em nossa cidade.

fUßlf 8CHMIll Df 8fM
Aniversaria-se no dia

de hoje a senhora Eliane
�chmitt de Bem, esposa.
do Capitão Sérgio Luiz' ,

Rosa-de Bem, em Curitiba;
O acontecimento trans
cende para as sociedades
de Jaraguá do Sul e Gus
ramirim, onde familiares
e paii_residem. Á aniver
sariante os cumprimentos
deste semanário.

"Correio do Povo"

Giorgio Gamberini, da
�

seu copo dizendo "pro
ANSA, de Paris, envia sít". Não corte batatas
observações de como 08 com a faca e nunca co
turistas devem ss com- mece fumar antes da so

portar para serem bem bramesa, Evite tocar em
recebidos em qualquer assuntos sobre uasísmo
lugar e se adaptar a ou sobre Hitler. E qusn
mentalidade de seus ba- do eltiver em MunIque,
hítantes, não caia na risada se se

Hoje vamos nos refe- vir diante de um advo
rir a Alemanha: Nunca gado ou um banqueiro
chegue tarde a um en- com uma grande pasta
contro, pois a precisão é lob o braço, de calças
a característica maís for curtas, suspensõríos •

te desse povo. QQando chapeuzinho com uma
estiver a mesa, não eó- pluma: é o uniforme na

mece beber, antea que o ciona1 da bavária,
dono da casa Ievante o

Prefeito relata novidades do .

município de Corupá Tudo em paz entre Colombo
Salles e a Asssociação Comercial

"

e Industrial de Jaraguá do Sul_

um JornaL

a SerViço do Povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO SABADO 24-08-74 PAGINA a

'�CORHflO DO POVO"
fundação: flrtut' Muller - 1919

caCMF 84,486.591/001
• 197( •

, Diretor
EUl[ênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . • • Cr$ 25,00
Semestre " Cri 18,00
Avulso • • • • Cr$ 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.o 130 - Fone: 2023
)araguá do Sul « S. Catariaa

,

Aniversários
Fazem anos hoje
- A sra, Blísabeth

.Gressínger;
-

-

a sra. .Hermíne
Penske, em Joinville;
._ o sr. Erber Bürger;
- o sr. Wiegand Roe-

der; ,

- o sr, Ewaldo Zíe
mann, em 'I'res Riol do

,

Norte;
- o jovem Rubens, fi- >

lho da Viuva sra. Elvira
Voigt.
Fazem anos amanhã:

,

- O sr. Artur Gumz,
Industrial•. em Rio Cêr
ro II;
- a sra. Josefina Sa.

tier Piccoli;
- o sr. Loreno Alpers

tae!!t;
- a sra. Milda Schüt

ze.

Dia 26 .

- A .sra. OUvia, espo
Ia do Sr. Bonifácio Petri;
- a sra. Ivete Vosga

rau Hommerding, em Cu·
ritiba;
- a sra. Clementina

Zapella .Abelino, em Itll
poc1clzinho;
- o sr. Gustavo_ AI

perstàedt, em Itapocuzi·
nho;

.

- o J o vem Arnildo
Carlos, filho do sr. Anto
nio e Maria Ana Mann
Pereira;
_ o sr. José Carlos

, Gerent, em Astorga, Pr.
Dia '27
- O sr. Alberto Sbar

delatii;
- a Sra. Leny Maria

Silva dos Reis, em Co
ruPá;
- o sr. Wilson Bag

genstoss;
� a Jovem Mirian

Bauer;
- o Jovem Agostinho

da Silva Duarte. "

Dia 28
- A sra. Emma Bleich;
- a lira. Norma Langue

Krogel, em Schroeder.

Dia 29
- O Jovem Carlos.

Gunther Heinzle;.
- o sr. Heins Ziem@r;
- o sr. HafoldoWolski;
- o Jovem Ademar

Osvaldo Borges.
Dia' 30
- O sr. Leopoldn Rei

ner, no Balneário de'
Camboriú;

,

- a sr8. Maria, esposa
do sr. João Carlos !Stein;
- o sr. OUo Pawlons·

cki, em Gaspar;
� o sr. Angelo Scheuer,

em Itllpocuzioho. .

,

"Correio do Povo"

'um Jornal
,

,

I

a Serviço do .Povo

Registro Civil
Aurea MWleJJ Grubba, Oliclal
dó Registro Civil do I. Di�-,

trlto da (lomarca de JaraguA
do Sul, Estado de �anta

Catarina, Brasa.
Faz Saber que' oompareoe
.ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se, habWtarem para

eesar-se

Edital n, 8.684 de 14/0874
Ivo Kamehen e

Alice Gerde Etchenberger
Eie, brestletro, solretro,

operário, nascido em Ja-
'raguá do Sul, domteilte
do e residente ne ESlradll
Nova, neste distrtto, filho
de Willy Kamehen e de
Alidll Wagenknecht Kam
ehen,
Ela, bresllelra, solteira,

Industrtérla, n a I u r e I de
Florianópolis, nesre Este
do, domiciliada e restden
re ne Rua RoberIo Zie
mann, nesta cidade, . filha
de Emest Eichenberger e

de Gerda Engelmann Ei
caenberger.
Edital n, 8.686 de 15/0B{74

Adolfo Rengel e

Llrsuls Hörner

I;le; braaileiro, víuvo,
motorista, natural de Rio
do Sul, neste ESlado, do
miciliado e residenle nll

RUll P.rocopio Góm'es nes

fa cidade, filho de Francis
co Rengel e de Hilda
Renge).

.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Brua
que, oéste Estado, domi
ciliada e residente Oll Rua
Procopio Gomes, nesla

Cidade, filha de AOlonio
Hörner e de Joana Hörner.

EdiltJl D 8.686 de 16/08/74
Viii Zapelini e

Inês Rodrigues
Ele, bré;llileiro, so)teirft,

operário, nalural de Luiz
Alves, neSle Eslado, do
miciliado e residenle em

Nereu Ramos, neste 'dis
trilo, filho de Luiz Zape
Iioi e de Liberala Zapeli
oi.
Ela, brasileira, 80Jreira,

industrinria, natural' de In-
,daial, 'neste ESlad8, do
miciliada e residerit@ em

Estrada Nova, nesle dis
trilo, filha de Julio Rodri
gues e de Luzia Rodri

. gues.
-

Edilal n. 8.687 de 20[08/74
Copia do Edital recl!bido
do Oficial de ßlumenau,'
nl?,te Est.do.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, naturel de
Jaraguá do Sul, domtetlts.
do e resídenre ne Rua Rio
de Ianetro, nesta cidade,
filho de Manoel Vieira e

de Irma BOllenberg Vieí
ra.

'
.

Ela. brasileira, soltelre,
índustrtérta, natural de le
raguá do Sul, domiciliada
e residente em -Itapocuzt
.nho, nesre distrito, filha
de Alfredo Koroll e de
Irene Lange Koroll.

Edital n 8591 de 21/8/74
João Schwiakowski e

Lourdes Urbanski

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja�
.raguá do Sul, domicilia- AURBA MüLLÉR· GRUBBA
do e r�stdente em O"ri
baldi, neste distrito, fill:\o
de Estevão Schwiakows
ki e de Tecla Tandeck.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Garibal;.
di, neste distrito, filha
de Leopoldo Urbanski e

- Ade Josefa Oombowski. .

Edital n. 8.592 de 21[8/74
'Cópia Reeebida do Ofi
cial de Schroeder, neste

Estado.
' ,

Agostinho Ferreira e I

Eduarda Moreira
,

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Jaraguá do Sul, domici
}iado e residente em

Edilal n. 8.689 de 20/08/74
Octevío Pereira e

Pedrolina Tibes

Ele, brasileiro, solteiro,
operérro, narurel de Teíö,
neste ESllIdo, domiciliado
e restdente"em Vila Leleu,
neste dtsrrlto, filho de Me
noel Domingos Pereira e

de Vergilina Fagundes.
Ela, bresllelre, soltetra,

servente, natural de Canol
uhes, nesre Estado, domi
ciliada e residente em Vi
la Lelaú," nesre dterrtro,
filha de Gullherrnlna Bran
da.

Edital n.8.690 de 20/08/74
Adernar Vieira e

Avenilda Koroll

Sehroeder, neste Estado,
filho de Antonio José
Ferreira e de 'I'eeíla
Ferreira.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, natural de Ja
raguá do Sul, domtetlía
da e residente em Estra- .

da Itapocusíuho, neste
di trito, filha- de David
Moreira, e de Lídía de
Araujo Moreira.

I

Edital n. 8.593 de 21/8[74
Copia recebida do Ofici
al de Schroeder, neste

Estado.
-

Juvencio OIczyk e

Gilda Odete de Ara�jo -c-,

Ele. brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domíellíado e resí
dente nesta cidade, filho
de .Hugo Olczyk e de
Elvira, Olczyk.
Ela, brssíleíra, solteira,

domestica, natural de Ja�
raguä do Sul, domicilia
da e residente em Sch
roeder, neste Estado, fi
lha de José dß A!raujo e

de Maria da Cunha Arau
jo.
• B para que chegae ao co
nhecimento de todos mandel
passar o presente edital que
será publicado pela Imprensa
e em cartório onde ser'
aflxàdo durante U diaB. Se
alguém souber de algum �
pedilJ).ento cuase-o

. para os
fins legais.

Oliclal

Motorista; não
faça ,do seu

I '

Carro uma arma.

vitima pode
ser você.

,

Veode-se
.

�

Uma casa de malerial e
'erreno e demais benfeilo-
rias. \

Ver e Ira,lar ii Rua Join-
ville, 1649.

Os Alemães de' Garuva
'Arnoldo Alexandre

\

Zw'e'ierlei Reichtum

Com uma mensagem de Fé e muito amor a6
trabalho o braQo forte do imigrante alemão transfor-
mou a economia brapileil"a, particularmente a cata-

Osni Franzen e rinenlle, trazendo o progresso implantado nesses

Luiza Vogelbach.er 159 ano,s brasileiros. Hoje apenas a grafia dos nON,
mes indicam e lembram a bravura do Oolono. A

Ele, bràsileiro, solléiro, fundaQão da Colonia Don a Francisca também
gatção. naturllI desle Es, benefic.iou Garuva, onde, desde os fins do sécu
fado, domiciliado e reai- lo passado, ali se instalaram. Porisso justo se nOSS8
denle I na Rua JoinviHe, figura tambt'm homenagear o's alemães de Garuva,
nesla cidade. filho de em cuja comunidade existe um templo luter.ano da-
Amelia Franzeo. do do ioit.:io deste século e um cemitério da comu· 'No Teatro Álvaro de
Ela, brllsileira, solteira, nhllo evangelica alemã. Diz a História que' o prime,i· Carvalho, a Escola da

do lar, natural desle Es- ro Intendente de Garuva foi um Schwartz (l927:28}. Polícia Civil, cumprindo
tlldo, dom.iciliada e resi B o primeiro registro de nascimento foi de um mais uma etapa de sua
denle em Blumenau, nes·' EImer. \ programação anual en-

,fe Estado, filha de Alfre· cerrou solenemente, qua·
do Vogelbacher e de Oli Garuva representa um capitulo a maislaboriosa traje-

'

tro de seus cursos de for-
via Vogelbacher.

'

tória dos alemães DO progresso �e Santa Catarina. mação: Delegado de Po
, Edital n. 8 688'de 20/08/74 '. Ifoia, Agente de Políçia"

. .
Não sabemos dizer com precisão qual a primeira ESQ.ri,ão de Polícia e Co

M�rlo Gonzaga � ramUia alemã que s,e instalou em Oaruva, mas po- missA rio de Polícia, ,num
Vllma de Souza demos afirmar com o coração agradecido que os total de 70 formandos.

Ele, brasileiro, 8ólfeiro, _ alemães al1 s� instalaram lavrando a terra, cunstru A Escolacobrador, nalural de Po- indo habitações, educando, se diversicando em mil
merode, nesle ESlado, do- profis"ões, como os Benkendorf na panificaçã1o, os

'

O BpI. Luiz Darcy da
micihado e residenle na Lennertz em ol$rias, Loss na ferraria, GrUDn na Rocha: Diretor da Esco
Rua Ricardo Hass, nesla mecânica e 8ssim' temos os Fischer, Neitzt"I, Gess· la d ... Polícia Civil expli':
cidade. filho de Aquilea ler, Scheider, WelliDg, Pil<kp, Hllffner, Schulz. Hiotz, cou qoe "no desen.olvi·
Gonzaga e de Rosalina Schaii.dt, Herchen. Leitow, Zeffer, Hür1ger, H>ilt�Dh8- mento' dos corsos ora
Gonzaga. , uer, (um dos mais antigos moradoreR de Garuv8), conoluídos, procurou· B8
EId, brasileira, solreire, Meuer, Umlauf, Pohl, Raufmann, Kr-ügger, Reim,t. sempre aliar 8 teoria a

balco0l81i1, nalural de Po- Albrecht; Pabst, Foerster, Nagle, Frelich. Grabow,ky, p' AlicB. Diversas modifi
merode, nesle ESlado. do· Fucks, Retzlaff. Lucorf, Leitht"ldz. Langetoifelll,' oações foram introduzi
miciliada e residinle na Krutzsch, Schaerfert. Engel, Berg,erhausen.e outros das na metodologia di
Rua RiclUdo Haas, nesfa cuja omistõ.ão n!o é propusital e os quaill prestamos, dUioa da Escola, � que
cidade, filha de Arcelino aqui, o nosso sincero preito de gratidão pela contri- muito contriboiu para o
öle Souza e' de ,Erolides buiçio que desenvolveram ao longo dos 8nos em aprimoramento do ensi-'

. de Souza. prol da comunidade garuvense. no". A Escola proouro ..

Herr Ueiár ist. der reichste Mann im Land,
Man kann fast garnicht seinen Reiohtum messen,
Hat Haeuser, Autos, Geld wie Meeressand,
Er liebt das Trinken und das gote Essen.

Und taeglich steht er 'er dem Stahltreser,
ZaehIt seine Aktien und des Geldes Massen,
Fuer andres hat er weder Aug' noch Ohr,
Drum hat die Frau schon lange ·ihn verlassen.

In seinem kleinem Haus am WaidesS8um
Lebt karg, Herr Bohmidt 'vom Wer ke seiner Haende,
Fuer ird'sehe 'Gueter ist bei ihm kein Raum.
Er sorgt sich nicht um Aktien und Presente.

-,

Jedech ein treuss Wei blebt ihm zur Seite,
Sie teilt mit ihm die Sergen und die Mueh'n.
Viar Kinder wollen sie, zu ihrer Freude
Zur Arbeit. und zur Ehrlichkeit ersieh'a'

.Hsrrn Meiers\einz'ge Fre�de ist daR' Geld,
,

Er trasumt .0D' Kursen und von Wertpapieren,
Herr Schrilidt freut sich an Gottes sehoener WeU,
Und an der 'Voegel froehlíoh' Jubilieren. "

Herr 'Meier ist am Ende seiner Tage .

(Er stirbt an Herzinfarkt> nicht zu beneiden,
Herr Schmidt, trotz aeíncs Lebens Mueh' und Plage
Ist, meine ich; der Reichere .on beiden.

A

Rudolf Hirsehfeld, São 'Paulo
\ .

Das Hommt, davon.
Wenn ich mit Venen .jetzt erscheine
Bin icb der Andre, nicht der Eine
Es ist ausgezeich'net und sehr nett
Dus von andrer Seite sie bekommen mal ihr lI'eU
Der Emfi. der sich mi' Schreiben so hervor tut
Dêr Andre ist nicht besser, dieser Hellmoth

Doch warum jetzt djeses gross Geschrei
. Von Sammeln und von Pantscherei?
Sie baben lanz von Anderem geschrieben
Und haderten mit wortereichen Hieben

, Beim, Pantschen ist jA nichts zu erben
Kann 8u.ch den Anna-kä vom Ai-thur nicht verderben
Das Fett der M Ich bleibt ziemlich darin silzen
Wir 'können nach Genuss es .8US den Rippen schwit·

zen
.

Das Wasser bleibt in dar Molke Saft
Die dann' urliert an Nahrungeskraft
DElr Preil, na ja, der liegt wohl .reichli'ch oben

,

Die Infla�ion hatlAlles halt verquer geschoben

Und Bilde Dir nicht etwa ein
Dass sie Dir 'schicken Bier und WeiD
Den Gefaklen wird Dir Keiner' tun _

Nur selber trinken macht 80 schön duhn
Auch stimmt es mit der Unterschrift nicht ganz so hin
Est ist dabei ein nicht korrekter Sinn
Wir kÖnnen. e. lesen, Qu Hast es nur geschrieben
Wo ist die Klarheit der Klossbrüh denn geblieben?
Vom Andern bekllmlllt Du ein,e ausgewischt
Weshalb hast Du Di�h auch dll eingem\schl? .

Ob von dtm Beiden an Dich noch etwas kommt
Dass Dir der Schädel ganz gehöridg brommt?

Der Andre

ESC30Ia de ·Políaia
forma ,nova turma

8 mais apurad8 forma·
ção. técnico profissional.
J, •

'Contando com os labora·
ló' ios especializados' da.
Polícia Científica e com
aulas práticas n8S diver"
sas delegRcias especiali'
zadae, foram propici"lldos
a08 alun08 '8S mais diver
sas experiências no oon

tato direto .:lom 8 vida
policial,

Camploba de EducaGäo
C'(vlca I

O hastamentp da.
Bandeira e o caDlo
do Hino Nacional säo
obrigatórios, uma vez
por semana, em Iodos
os '�slabelecimenlos
de qOdlquer grãu de
ensino, públlcos ou

parficulares

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Telefone, 2098

Rua Barão do Rio Branco, 242
89.250·JARAGUA DO SUL

Novo. Presidente do' INPS
.

é catarinense
o ex-Secretário de Apoio do. Ministério da

Educação Sr. Reinhold Stephanes, de 34 anos, é o

"

novo presidente do Institutö Nacíonal de Previdên

cia Socíal, nomeado que foi pelo Presidente Geisel

em recente decreto.

QUEMÉ
Natural de Santa Catarina, o Sr Reinhold Ste

phanes começou sua vida profissíonal em Curitiba,
ocupando o posto de Secretário da Fazenda da
Prefeitura da Capital paranaense. Ao mesmo tempo,
Ieclonava na Faculdade de Economia da Universi
dade Federal do Paraná, por onde também formou
se, Em 1967 passou a diri�ir 913 trabalhos de Insta
loção dá Inspetoria Geral de Finanças do Ministé
rio da Agricultura, sendo o seu primeiro ocupante,
após a realização de cursos de pós graduação DOS

Estados Unidos e na Universidade Federal de Ber
lim. No Ministério da Agricultura ganhou notorie
dade por ter formado uma squípe de jovens eco

nomistas oriundos dà Universidade de Brasílía e

que atualmente se encontram nos principais postos
da admínlstração do Ministério da Agricultura. Em
1969 o novo presidente do INPS dirigiu a comissão

. que examinou a fusão e tranaformação do Instltu
to Nacional de Desenvolvimento Agrário e Institu
to Brasileiro de Reforma Agrária (INlJA e IBRA)

•
no INCRA, tendo, após os estudos, sido designado
diretor do órgão. Retornando ao Ministério daAgri·
cultura passou a ocupar as funções de Subsecretá
rio de Planejamento e- Orçamento, tendo deixado
o Ministério a fim de atender convite do Ministro
da Educação. Nei Braga, para dirigir a Secretaria
de Apoio do MEO.

'ADVOGA.DO

Av. 'Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

Fone 52-1894 - ZC-39 -Río de Janeiro-Gß.

Dr. Frantisco Antonio Piccione
.M:::uP;» 1[CO """ c.lIIilt..JH:. 1'7:

(C.P.F.) N.o 004364379

Oirúrgia e Olínioa de Adulto. e OriaoQal
Partos - DoenQ8I!I de Senhorae

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

CORU.PÂ - 8AN�A CATARINA

de Lino Barallo

A MOBILIARIA

Agora em suas novas e .modernas instalações para melhor 'lhe atender

. Modernos dormitórios, jogos de fórmica,
.

tapetes,

estofados, colchões e móveis pl escritórios em geral

Enquanto o pau vai e volte folgam as Costas,
ditado que se pode aplicar com toda justeza à ju
ventude. Quando a madeira eessou de baixar sobre

Tendo por finlllidade reunir OS profissionais de as paletas li juventude aproveitou a folga para movi
imprensa, rádio e televtsão que, no ârnbíro estedual. mentos muito välldos. Um dOI maís notáveis é o

se dediquem com habirualidade ao jornalismo políuco, do Viva Gente que teve um período de muita ani
com personalidades das esferes polírtce, admtntstrettve, mação e depois foi esfriando aqui e ali mas não
lurfdlca e mililar do Estedo e do Pars, pere conversa- sem deixar frutos. Continuou através do Rear
ções informais e enrrevlstes, foi fundado em Florianó- mamento Moral que tem por animadores pessoas
polls o Clube dos RepÓrferea. Pol1licos de ôenre ClI� de muito idealismo e capacidade. Tive o 'prazer de
tartne. Na mesma ocasião foi eleita a prtmelre diretoria visitar o centro desse Movimento no Sitio São Luiz.
do Clube, sendo escolhido presidente o jornalis li Mer- am Petrópolis, RJ. Só o que conseguiram com os

cílio Medeiros Filho; secrerérro geral Adolfo Zigelli e portuárícs justifio� e impõe a sua existência. Mais:
secretérto-execullvo Antônio Kowa!ski Sobrinho. I podiam enrolar a bandeira e dormir sobre os louros.

Voltaremos com-mais vagar ao assunto.
Em Mendes, estação da KF.C B. dístante pou

cos Km. do Rio, numa antiga Iazenda, ha uma ea

ea do, Iermação dos Irmãos Marista8. Encontrei ali
um numeroso

.

grupo de alunoa e alunas dum colé
gio do Rio que ali passaram o fim de semana para
uma reunião religiosa. Não 'eram dirigidos por pa
dre ou religiosos, mas por um cafuso, uma líder
da [uventude. Fiquei estupefato quando me cumpri
mentou chamando pelo nome. Não tinha a minima
lembrança de ter visto este rapaz. Conheceu me na

Tijuca, faz muitos anos. Apresentou me e pediu que
dissesse algumas palavras ao grupo. Apesar do meu

acanhamento acedi com muito prazer. Não estavam
numa excursão de recreio Passaram o sábado e

o domingo em orações e reuniões e hora silenciosa,
com muita eomprenetração, Era um prazer e um

consolo de ver como levavam a sério o compro
misso que assumiram expontamente. Tiveram tam
bém, é claro, suas horas de esporte. Campos é que
não faltam ali. Nil despedida alguns pediram meu

endereço prometendo escrever. Agradeci 8 premes
sa .... Todos eles eram filho de famUias distintas
do Rio e recursos. Cada componente pagou 100,00
cruzeiros pela víagem ti hospedagem. Cada fim de
semana vem 'um grupo destes.

No mesmo dia encontramos ali um grupo de
moços, untversítãríos, ginaaianos, comerciários e

outros, sob a orientação de uma religiosa do -Cená
oulo e um religíoso que se dedicam exclusivamen
te a esta tarefa. Havia também um líder civil.

Nosso grupo, convidado, tomou parte de uma
I das. reuniões, na qual debateram problemas bem
sérios. Um dos líderes expunha uma tese e depois
debatiam. •

Informam que no Rio ha numerosos grupos
destes. Funcionam também es curcilhos que tem
feito um bem imenso. E um movimento espontaneo
da juventude em que boa hora está reconhecendo
que a felicidade está unicamente rro retorno a Deus.
Há muitos séculos S. Agostinho já afirmou:

Viemos de Deus e, não teremos feliçidade em-

quanto nãb voltllrmos a Deus. ,

Irmão Leão Magoo

I

Sanla Calarina já
lem O seu Clube dos
Repórteres Polílicos

Além dos três membros da diretoria, fundaram
o Clube dos Repórteres Polítlcos de Santa Catarina
os jornalistas Paulo dt.\ Costa Ramos, Luiz Henrique
Taucredo e Sérgio Lopes, de "O Estado"; Luiz An
tônlo Soares e Nestor Carlos Fedrizzi, do "Jornal
de Santa Catarina"; Sérgio da Costa Ramos, de

"Veja"; Jaime Mendes. dfl "O Municipio"; Nerval
Pereira. de "A Noticia"; Moacir Pereira do "Correio
dó Povo" e Elaine Borges, de "O Estado de São
Pilulo".

Segundo estabelecem os estatutos do Clube,
no desempenho de SU8S atividade.8 a entidade aten
derá três objetivos básicos:

..

- congraçamento dos profissionais especiali
zados em função da valorização da sua atividade,
buscando sssegurar-lhes franquias no seu exerci
cio, bem como propugnar pela observância, neste
desempenho, dos prtneípíos éticos que lhe são ine
rentes;

- aprimoramento da crônica política, através
da realização de simpósios, debates e outras ativi
dades que propiciem o aperfeiçoamento protíssío
nal, visando oferecer à opinião públioa trabalhos
de nível elevado;

Av. Mal. Deodoro, 601

Tudo em 10 meses sem aorescimo

A JllllveIDl!lill�e rctersa
reingn2io

Telex para J araguá

Especializada em Motores de Linha Diesel
Caminhões, Tratores e Motores Estacionários

- Vendas de Peças em Geral -
,

Santa Catarina - Brasil

- colaboração com todas as iniciativas na

área de sua cobertura, destlnadas ao desenvolvi·
mento politico na ;;,comuliidade em que atuam.

Primeiros Convidados

O Clube dos Repórteres Polítícos se reunirá·
uma vez por mês e ontem já foram fixados os no-

.
mes dos convtdados para a8 quatro primeiras reo

niões, a primeira delas a realizar se possivelmente
na próxima 8emana O primeiro -convidado será O .

Governador Colombo Salles, seguindo-se ô Senador
Antônio Carlos Konder Reis tl os candidatos da
Arena e do MDB ao Senado, Sr8. Ivo Silveira e

Evelásio Vieira .

Escritório

A COMERClAL
AOJOCACIA - COITABILlOAOE - SEGUROS

80b a direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229

A ACIJ, em 1970, Iniciou um movimento para trazer o

Telex l1ara,a nossa cidade, enviando numeroaos oficios ao

EBCT e a Empresa Brasi1eira de Telecomunicações.
Em recenté entrevista o Chefe do Distrito de Blumenau,

da Embratel deu a entender que Jaraguá nllo consta entre as

oidades a serem beneficiadas com Telex nelsa primeira etapa,
o que preocupa todos os empre8ários, voltando a ACIJ a

levantar novo movimento _tendente a incluir a "Pérola do Vale
do Itapocú" entre ae cidades catarinenses a se bene.Ueiar do
melhoramento realizando 'um completo levantamento da de
manda de aparelhos, para que possa voltar a carga.

Para conhecimento dos Interessados, damos abaixo a re

!açAo das empresas que já se inscreveram em 1969/1970: Ba)\-
00 do BraeU. Bradesoo. Max Wllhelm, Marquardt, Indústrias
Reunidas. Eletromotoree, Irmllol Jo:mmendoerfer, W. Raduenz,
Kohlbaoh, Marcatto, Weege. Jaragu. Veiculos, Borracha Wolf
(I Breithaupt. . .

Novai emprela. deverllo perlUar-se nessa calDpanha,
quando, entAo. se poderá aquUatar da possibilidade de contar
com Telex ou nAo.

Rua :I (Mal. DeOdoro) 122/130
Fone 2023 - Cx. Postal. 19

daraguá do Sul - Santa Catarina

Recursos flscais e administrativQS - Contabilidade
Serv.J.ço de marcaI e patentes - fotocópias

LeglalaçAo trabalhista 8 INPS - Seguros em geral_
Serviços aéreos Varig

Desde 1944 à serviço do progresso de JaraguA do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rotar,
r-

e
Na reunião da última 3a.-feira, no Restaurante Itajara, o Rotary

Club'· recebeu como seu convidado o Prefeito Prof. Eugênio Strebe, ocasião
em que o alcaide fez pormenorizada exposição do Parque Infantil ã- ser

construído na zona sul da cidade, nas imediações onde se localizam oe

prédiós de apartamentos em maior concentração, devendo locelízar-se na

ooníluência das ruas Guilherme Weege e Mal Deodoro.
Lourival Rothenberger. por sua vez, levou ao conhecimento doa

presentes a próxima construção de um Camping, nas imediações do Posto
Marcolla, na saída para Corupá, já estando esoolhido o terreno, onde de
verão intervir os escoteiros de Jaraguä do Sul, o Grupo Jacoritaba, oom

vistas para o próximo centenário.', ,

,

Fidelis Wolf, fez entrega do Plano de Ação do R. C. de Camboriú.
Dietrich Hufenuessler lembrou, na qualidade de presidente da So

ciedade de Cultura Artística, da próxima exposição de Arte Fotográfica,
a ser levada a efeito durante a, Semana da Pátria.

E M P R E S Á R lOS,
.

T U R ISTAS'

lnstrurnentoa pI Fa:Qfarras: Bombos - Tambores - Preros e Cornetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos EstraQ- I

geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas. tipo «Boehm», Pistons. Trombones
Saxofones, bem como Boceta-e Boquilhas estrangeiras.
Para maiores l'1forl'T\açõ�s, consultem a

em geral, especialmente
Gaita e Acordeões

Completo eorumerno com 8 a ao baixos
Bandoneon

Pianos: «Fritz Dobbert"
Grande Veriedede de modelos

Harmônioa "Bohnlt
ORGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS

Guitaras e Amplificádores
Instrumentos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - VIOlões '- Bandolins e Banjo.
Fleutes - Clerlneres - Rislons - Saxofones
Trombones ...., Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Aruchês

Métodos - Cordas e Palhetas

EXPEOI,ÇAO "LYA AU MUSICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

.

São Bento do Sul - Santa Catarina

a VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer .pelos seus ne

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços.

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da Fonseça, 1221130 - Fone 2023

,

Jaraguá do Sul - SC

Viage
.

VARIG VARIG VARIG

Crônica
c::onstltulçãO Ameaça 3 Mandatos

João Calmon, Amaral Neto e Alair Ferreira pode
rão 'perde-I08 por exercerem atividades remunera
da8 em emprêsa concessionária de serviço públi
co, oonforme parecer oterecído pela Comissão de
Constituição e Justlça, (J-2!06) e díseíplíea a al. A
do art, 34·,de· nossa Carta Mag_?a. .

JK ...:.. Está na Academia'MiDeira de Letras,'
'ocupando a cadeira 34. cujo patrono é Thomaz
Antonio Gonzaga, na vaga do poeta Nilo -Aparecí
'do Pinto, É o 3.° governador mineiro a entrar pa
ra a Academia, pois os outros foram. Noraldino Lí
ma e MiltoD Campos.

Mulher Grávida no Sertão Mineiro
Para evitar que a criança fique embaraçada e o

parto I�ja difíoil, nomeio rural, ela não passa de
baixo de cabresto de animal, não salta

-

rastro' de
cobra e não senta em boca de pilão - revelou
o médico Orvile Colombo de Conti, Da Academia
Mineira de Medicina. Na hora da délivrance, ela
deve dobrar o joelho esquerdo em terra ,6 dizer
3 vezes - "Senhor d08 Pssees me valha", quando a

parteira (o ritual não pode ser quebrado, embora
varie de uma região para outra) veste a camisa
do marido da gestante, põe seu chapéu, da volta8
por Iora da casa, böte na porta, dlzendo: Ú de fo
ra quem tá (síc) dentro Bal para fora (síc). Se O

parto demora, há um remédio "íntalível". colocam
um Iaoäo sobre, a barriga da mulher e 8 vassoure
em pé atrás 'da porta. Ou então, amarram (recur
80 violento) um colchão no ventre da parturiente

.

It surram o colchão até que a dilatação' atiojll o

nivel necessário. Percebendo dificuldade, a mulher
cobocla corta com a unha do poll'gar ou com uma
moeda afiada o perfoeo plira facilitar o parto. A
parturiente só pooe tomar banho' quarenta ltias de., .

,

'

poi� Jo nàscimento da criaoça, cujo umbigo é cu
. rado com fumo e poeira do cemitério Isto ocorre
em locais distantes da Belo Horizonte, pouco mais

I de cem km (G-�1 06)
-

Embaixada das Fillpina$ - Está insta

lada na Avenfda das Nações�Setor Norteõ
.

,

Pareceres Fatais - Lourenço Vieira da Silva,

presidéote do INORA, pareoe ter sido atingidO lDor

talmante POl' 2 pareoeres de conheoidos juristas: pois
.•ó tendo 31 aOOR, sua oandidatura ao Governo do

'Maranhão gorou, embora a Cons,tituiOão do Estado

"eja omissa. Os jurista8 enteodem que, DO caloi apli
oa-se a idad6 mínima de 85 an08 (3-20·06).

Konder Reis - Antooió Oarl08 KODder Rei.

.er' o únioo governador lolteiro.

Carioca
José Rainha

Concurso de Beleza - Haver' neeesaida
de de [urí? Parece que não, porque uma fírma brí-:
tânioa ajustou um computador que, automäticamente,
desigoa qual de"'te ser eleita MISS UNIVERSO, da
saparecendo o desfile na passarela. Os téonicos for
neoeêam ao aparelho um lote de fichas perfurad aa

contendo. elementos constitutiscs da beleza feminina,
DOS molde. dos cânones atuais. O computador "re"
pendeu" que a mulher mais !Jela do mundo devia
ter 19 anos, pesar 53,5 quilos, medir 1,67 m , ter 89

-

centfmetros de busto, 55 ditoll de cintura e 90 d.
quadril. O JB· de 20·6 não :rt!gela o nome da flrma
jngllsB.

.

Honestidade da EBCT ' O agente de Palmi
tinho, localidade que dista de Porto Alegre - RS -

484 km', fazÍa fogueira' noturna com .car tas nos fun
dos de sua r�parlição, o que foi. descoberto, dada a

ouríestdade de um morador das ,imediações, intriga
do com as peri6dicas labaredas. O' deputado Mar-·
ques dos Sanlos vai denunciai-lo à Regional em San-

.

ta Oatarina. Também pm Belém do Pará foram quel
raadas 5 toneladas de cartas e ... o CilBO foi abafado,
Oomo se ,ê, "melhoraram" OI." aetviços (J 1�06).

Deputado em Goias não tem Foro

Especial - Assim deoidiu
<,
o Tribunal de Justiça

eontre Lincoln Psfsa, que é ad.ógado. e "injurfou".

....'

Euvaldo Vaz, eoronêl da PM - Seoretário de' Se·

guraoC}8.

t Agradecimento e

Conv.ite para � Missa

Chapecó

Acesso Asfaltado

A ramma ('nlu.tada da
,

,

doA0 CAGLIONI.
ainda conl3ternada com seu falecimento ocor-

.

rÍdo no dia 19 de agosto de 1974, quando
contava 8 idade de 86 anos vem externar os
seus sinceros agradecimentos a todos que o

confort&ram neste doloroso transe, aos que
eoviaram coroas e flores e aos que acom

panharam o extinto até a sua última morada.

Agradecem de modo eBpecÍlllao Revdo.
Pe. Donrado ao Dr. Paulo e an Sr. Alti,no
Oliani e a Sra. Alzil'a Ewald.

Outrossim, convidam a tod08 a assisti
rem a missa de 7.° dia que será celebrada
dia 26, segund.a lei:'a. na Igreja Matriz de
Eäo Sebsstillo, às UI hOfas

, Por JIl8is este ato de fé cristã agradece
a 'famma enlutada.

.

Jaraguá do Sul, agosto, de 1974

Até O fim do mês de setembro
estar totalmente asfaltado o acesso

có ',_ BR - 282. A informação foi
da esta semana pejo Secretário do
Plínio Arlindo de Nê•.

deverá
Ohape
presta-
Oeste,

A obra, um dos mais importantes aces

S08 aquela rodovia federal está sob respon
sahilidade dá Secretaria do Oeste e vem

sendo executada em tempo recorde. Há pou
cos dias foi iniciada a cobertura 'final de
diversos trechos. e neste ritmo; até o fim de
setembro, todo o trecho deverá estar con-

eluído.
\

.

Com os serviços de terraplenagem ini··
ciados em janeiro de 1973; o acesso à BR·
282 tem ao .todo 10.-300 metros .de extenêão,
com 8.800 m. de pista simples de 7,20 m, e

3 de acostamento para cada lado e 1.500
metros de pista dupla com 7,80 m. de lar
gura cada uma, 3,40 m. de canteiro e 3 m .

de calçada para cada lado, uma vez que lo
calisa-se no .perímetro urbano de Chapecó.

Os Trabalhos de regularização foram
iníciados em ,25 de março deste ano e em

14 de abril iniciou-se a colocação da base.
�

Dia Bde agosto foi iniciado o asfaltamento
e deverá estar pronto até o fim do mês de
'setembro, deixando entrever que, embocá a

morosidad�. inicial da iDl,plantaQão o traba·
.lho ás asfaltamento foi realiZAdo em tempo
recorde, colocando à disposição dos oesti· .

nos uma rodovia com as melhores caracte·
rísticas técnicas. '-

FACIT ..

Máquinas de escrever, sOII)adoras,
calculadoras. mpcânic3s e eletrônicas,
máquinas de contabilidade e duplioa,,:
dores a alcool (manual, elétrico e

automático). I'

II

Planos
-

especiais de financiamentos
Revendedor' para a região

Soci8dade Gráfica- Avenida ltda.' I!

li

Gonsulte-nQs, pe$soalmente ou pelos
.., !I·telefones:, 2069 ou 2243 ,'1

I,
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impostos de que o mesmo exercta atividades nos anos

enrertores com a fi�ma de Cerâmica. Faustino Thellac
ker, requer uma certidão neganve. Elldlo Stinghen,
requer uma certidão negetíve. Alfredo Menel, requer
uma certidão de sepultamento do Sr. Leopoldo Menel.
Georg Ra.doll, requer uma certidão de sepultamento
da Sra. Anee M. Amdt. Ir+neu Wendorff, requer por
certidão s.e o requerente ache-se cadestredo nesta
Prefelture.. Emmy Hagedorn, requer por certidão si o

requerente ache-se cadastrado nesta Prefeilura. Valmor
Zengheltnt, requer por certidão o dia da baixa como
motorista eurênomo. Herrwrg Radünz, requer por cer

tidão si o requerente pagou o imposto s/Inds, e Pro'
.flssões de 1938 à 1943 e de 19M à 1958 Udo Voigl,
requer uma certidão de construção Arno Geedrke,
requer uma certidão de sepultamento de seu falecido
pai, Alfredo Iensen, requer por certidão os impostos
pegos pele Firma Walter Beckert nos anos de 1947 e

1948. Belizário e Bernardete ßertoldt, requerem uma
eerndão negeríva Lauro Becker, requer uma certidão
de sepultamento de seu pai Frederico Becker, Ary
Carolino Fruet, requer por certidão que o prédio silo
a Rua 2 n." 192 e 198 não está sujeito êI desapropria
ção. Elmo Bunendorí, requer por certidão se o reque
rente eche-se cadastrado com o ramo de Pedreiro
Autônomo. Elerromororea laregué S/A, requer uma

certínão negativa. Veldtno Tectlle, requer uma . certl
dão de sepultamento da Sra. Eugenia Teetla. Willy
Sa-sse, requer uma cerrtdão de sepultamento de sua

esposa. Carlos Sérgio Perini, requer por certidão si
o requerente ache-se cadastrado nesta Prefeitura. Deo
nllde Chlodlnl Pradi, requer por certidão se a reque-

, rente é ou' não devedora a Fazenda Municipal. Valmo
Fischer, requer por certidão si o requerente acha se

cadastrado nesta Prefeitura. Rudoberto [entng, requer
por certidão si o requerente sche-se cadastrado 'nesta
Prefeitura; Selmiro Nicolodeli requer uma. certidão
negativa.

Conoeda-se
Oebevt Trensp. e Repr. Ltda, requer Alvará d.

Licença. Marcarini e Filhos Lide, requer licença pl
estabelecer-se com o ramo de Com. erecedíera de Ma
deiras. Frederico Metzner, requer reserva de vaga pl
Ponto de Táxi. Olivia P. Döring, requer Alvará de
Licença pera estabelecer-se com o ramo de Com. Va
rejista de Tecidos. Emmy Hagedorn, requer lieen�a
para eSlabelecer-se 'como'Costureira Autônoma. Orie·i
na de Latária Jaraguá LIda. requer Alvará de Ljcença
pöra seu estabelecimento. CODl;trutora Gruetzmacher
LIda, q'uerenáo efetu!'r cqnstruções nesta cidade, re

quer Alvdrá de Liceri--ça. Iolanda S. Roweder, requer
licença para estabelecer-se com o .ramo de peixaria.
Elsa Becker, requer, licença para estabelecer-se como
Cabeleleira. Sérgio Carlos Derini, requer licença· para
estabelecer se como' Agente Autônomo· de Investimen
tos. Rudiberro Janini, requer licença para estabelecer·
se como Motorista Autônomo de Carias.

CO.mo Requer

Trovárias
Eno Teodoro Wanke

As badaladas do síno
enquanto a cidade dorme,
me tornam tão pequenino,
e a solidão tão enorme •..

As cinco IU8s de Urano
devem ser faladas com

earíeíasr Umbriel, Titano,
Ariel, Miranda, Oberon .•.

Aquela mulher, que eu ponho
na emoção dos meus anseios.

. tem alma tecida em sonhos,
e leva a: aurora noa seios •..

o rosa, nobre e bonita
quê encantamento trazeis!
Em vossa beleza habita
a majestosa dos reísl

Pela névoa matutína
�obrlndo de gaze a,dor
noturna que nos domina,
graças vos damos, Senhor!

Estado de Santa Catarina
,

. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
,

Requerimentos 'Despachados pelo Senhor
Prefeito Municipal de. Jaraguä do Sul
I

A vista da Informação como Requer
Brica Mtlnnz, requer licença pa�a construir uma casa

residencial. Alfredo Specht, requer licença pare cons

truir uma casa residencial Amômo Zanghelini, requer
licença pera construir um muro em -freilte sua casa

residencial. Rudi Bums, requer alinhamento em terre
no de sua propriedade stto

'

a Rua Ant o Carlos Fer·
reira esquina com a Prof. ÄI;It.O Ayroso. Osmar José
Vail�Ui, requer alinhamento parll construir urna cerca

em terreno de sua propnedadé. Pedro Schmitz. requer
licença pare ampliar sua casa residencial. Alex Ridel,
requer vísrorle e habile se, Francisco Feiler, requer li
cença para construir uma Casa residencial Inácio Ri
beiro, requer ltcençe pare construir uma casa residen
cial. Antônio João Krawulski, requer licença para cons

truir uma casa residencial. Renato Dallmann, requer
Jic�nça para construir uma casa residencidl. Egidio
Vieira, requer vistoria e habite-se, Ignácio Pengratz,

.

requer licença pera construir uma cerca de arame de
fronte sua propriedade. Herberto Hanemann, requer
vistoria e hebíte-se, Salomão. Kleine, requer vistoria e

hablre-se. Maurtcío Pedrelli, requer vistoria e habile
se, Gumz Irmãos SIA, requer, licença pera construir
um muro defronte sua propriedade. Juliano Zenghelí
ni, requer vistoria e hebtte-se. Afonso Kesmrerskt, re

" quer vísrorta e hebíte-se- Nicenor Iensen, requer ll
cença pera construir uma casa residencial. Aristides
Conti, requer alinhamento para construir um muro em

11 .terreno de slla propriedade. Herctlto Pedreli, requer
vistoria e hebtre-se. Hercilio Vetlan], requer licença
pera construir uma casa residencial. Osni Schuster,
requer licença para construir uma casa residenciaL
Mariano Wilkoski, requer licença pare demolir uma

casa residencial. Renato José ßortolínt, requer vistoria
e habíte-se. Alfredo Leitold, requer licença para cons

truir um galpão. João Benildo de Espindola,' requer
licença para construir uma casa residencial. Paulo
Schroeder, requer vistoria e habite se. Marceli-no Ge
nesi Araldi, requer licença pare construção. Jamiro
Wiest, requer 'licença pera ampliar SUl! casa restdes
clel. Alvan Karsten, requer licença pera construção.
Serraria Jaraguá LIda, requer licença pera eoast-ução.
Jaraguá Fabril S/A, requer licença de construção,
Aquiles B. Gonzaga, requer licença para construir uma
casa residencial. Jamiro WiesI, requer Iicençll para
construir um muro .. Alfredo Specht, requer .vistoria fi:

habile-se. Construtora Imcol Ltda, Informa que seu

engenheiro .Florisval linke II partir desta dala assume

responsabilidade técnica do obra de Artemóveis Gie·
low Ltda. Lorival Machado,. requer vistoria e habile-

.

fie. Construtora Imcol LIda, requer baixa da respon
sabilidade técnica do Sr. Getúlio Lenzi, sendo 1 gal
pão de madeira e 1 prédio de 2 pavimentos de alveoll
ria. Leopoldo Belloni, req�er licença .para construir um
galpão de madeira. Auto Posto Rubini LIda, requer

, licença para construir um abrigo de madeira João
Ramos, requer Iicen.ça para construir uma casa resi- Haroldo Meldola, estabelecido com o ramo de Também Rio Trombudo te traz silente
dencial. Quiliano de Souza, requer' vistoria e' habile- Com. de roupas feitds, tecidos, armarinhos, e bijoute- A cor' tanto escura de seus lajeados
ae HonóriO Demarchi. requer licença pa�a construir rias com venda ambulante, comuniéa que mudou de E essa quietude dos locais banhados;

� uma casa residencial. Mauro Koch, requer licença pl endereço para a Rua Pe. Franken 117. José Scheuer ,Também a placidez da ·Bua água pura.
demolir sua casa residencial. Osmar Zocatelli, requer LIda, Comunica que seu estabelecimento passou de Quer@ndo valorizar seu presente. ,

alinhamento de sua propriedade. Euclides Conrado José Scheuer LIda para José \ Scheuer & Cia Ltda.. Na lembrança de degraus tão esquisitos,
Necherbon, requer vistoria e habile-se. Terêncio Bogo, Antônio Leonardo Klein, teodo anexado mous, uma Carrega o hegrume dOll Ileus ritmitos

requer licença para construir uma casa residencial. atividades em seil ramo Comercial, requer anotação E tudo te oferece com oandura.
Nilton Fuzão requer licença para construir uma casa na ficha c'ädastral as -atividades de Comércio de Ce..

.

VI
residencial. Alfredo Güths, reqLlet licença para c9ns- reais. �on8trut�ra. Seria LIda, requer ba.ixlI· da. res.- E 8l!si� tu Burges, já tão vigoroso,truir um puchödo. Pedro Pereira, requer licença para ponsabllrdade tecm�a _ da. Obr� do Sr. AlrI�eu Tlr!>�I, -

Portanto teu grande e fluvial ardor,construir uma casa residencial. Victorioo Pellis, r�quer be� c?,!!o uma certl�ao da
_

deVida .o�orrencla. Hlladlo • F!'uto do enlactl, fruto só do amor'licença para construir uma garagem .. Pedro Corrêa, ChlOdlDt,. requer. b!llxa de suas atiVidades bem como Deste !tajaí do Sul JCo ltajal do Oeste,requer vistoria e habile-se. Luiz Ranghefli, J requer li- a respe�tlva certldao
.. <?scar Carlos Baggenstoss, .re Um casal amante, para tão amoroso.

cença para construir uma casa resiàencial.' Bertoldo que� �alxa de suas atiVidades bem como a respectiva E ali Rio do Sul, a oidade bela,Enke, requer licença para' reformar sua casa reside�- cerlldao.
Balança o berço, te festeja, zela;cial. Waldemar Schínilz, requer licença parö constrUIr Averba-se a Baixa Ela retribui a alegria que lhe deste.

uma casa residencial. ·Antônio Narloch, requer vistoria Alvaro Mariano Willkoski, requer baixa de suas VIIe habite-se. Banco Sul BraSileiro, requer licença para atividades c Fca de Aguardente., Lidio Lopes, -tendoinstalação de andaime defronte o prédiO a fim de '_e- enç'errado suas atividades no ramo de Oficina de contirar o letreiro e colocação de fluoreceote. Met•. Joao settos de bicicletas,· requer baixa. Albino Beber, reWiest S/A, requer alinhamento de seu imóvel. Atei·
quer .baixa de suas atividades como Representanteperl Stein, requer- licença para construir urna emend.a Corni. AutÔnomo. Albano Negerbon, requer baixa no

no puchado de sua casa.· Osmar Bardin, requer II
ramo de Cambista de Loterias Ambulanre. Elidio Stin-

cença para construir uma casa de madeira. Pedro
b Al' d L tJoão Steimbach, requer vistoria e habite se. Wigan� ghen, requer aixlI de seu . varB e icença por. er

. encerrado su�s atividades industriária.Hasse, requer Vistoria e habile-se. Mecânica Jaragua
• Ltda. requér vistoria e habile-se. Deferido

C e r t i f i que -se. 'Alfredo' Baade, requer licença para conSlruir um

W '. -

d I n
mausoléu nll sepultura de sua filha Ivone. Angelinolfgang Kruge�, requ.�r uma cer".dao .

e sepu tBmre s-"---- Schiochet, requer licença para construir um mausoléu'to do Sr. Germano K.ru�er. G�bevi Trllnsp. e Rep e.
na sepultura de seu pai. Gersina S. Pereira, requer IiLtda, r�quer uma certldao de I��ostos., E�etromotores. cença para construir um mausoléu na sepultura d. seuJaragua SIA, requer uma

. c�rtldao �egallva.. Edson
filho. Eugênio Ausrusto Demarchi, requer licença pli raNoenberg, requer url'!a _ cerlldllo. negallva. Albmo B� .

conslrQir um'mausoléu na sepultura de seus pais Joãober, requer umB. c�rlldllo nega"v�. Lourenço Kanzle, Gascho, :requer licença para construir um mausoléu
requer uma cerwlao de construçao. Maur� de

, �ouza na sepultura de ClIlarina H. Oascho.Coelho, requer uma cerlidlio de construçao. Mano V. .

.

..

e Gerta Radsweiller, reque.rem uma certidão negativa. Autentique-se
Osny Cubas D'Aguino, requer umll certidão de, cona- José Tirber Schmitz, requer autenticação do livro.

trução, Rudolfo Lenz; requer uma certidão
_

de cons-
de registro de serviços. .

,trução. Fidelia Ponticelli, requer uma cert!dao de c?n_s- .

Irução. Jo_é· e Iracema BaUmle requerem por cerlldao Ao Diretor do D.F, fórnecer declaração
Si os requerentes são ou não devedores a Fl!_zenda baseado nos dooumentos apresentados.Municipal. Sophia Wielgosz. requer uma cert.'d�odei' ,i

conslrução. Orestes Murara, requer· uma cerlldao de Justino D. Leitholdt - Nelcio José Sr.nger :-

FACIT
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,
máquinas de contabilidade e duplica
dores a alcool (manual, elétrico e

automãtíeo),

Planos espeCiais de financiamentos'
Revendedor para a região

Socie�a�e Gráfica Aveni�a Lt�a.
Gonsõlte-nos, pessoalmente ou pelos'

telefones: 2069 ion 2243

I
,

Ilajaí-Açu (2)
j

Menção honrosa no II FestIval
de Inverno de Itajaí - 1sr4

ALBERTO BARBOSA·
. (para a Maria Eunice)

v -

E entre os cursos que tu recebes, ttmtos
Como não cita-r o ltaja! do Norte,
Que lá vem ligeIro, rápido, forte,
A tributar: te a sua corrente inteira,
Trazendo consigo aqueles encantos
Das montanhas talhadas em chapadas,
Seguindo oontigo, águatl irmanadas,
A tr8Y8� co mar luta derradeira.

VIII

Itajal do Norte, do Oeste, do Sul. .

Que trabalhando o Gonduana, erodiodo,
Cortando o sedimento vio construindo
Um chão novo, tão belo, elaborado
Por arquitetos e!lgui08 sob· céu azul.
Os folhelhos, os xistos, arenito8,
Formando todos co·njuntos bonitos
Desse lindo relevo escalonado.

Lirio Felipe - Hainz Möller - Rudi Siewerdt -i
AdeliDo Winkler, requer por cerfidiio si .os requerentes
estão exercendo atividades rurais neste Municfpio.

jaraguiÍ dó Sul, 16 de agosto de 1974

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dir. Regional Indicou Ivo S'ilveira para Senade e Convenção' Arenista
confirmou candida�uras de Pedro. Colínre Adamar, Qarcia Filho para
Deputadcs Federais e reeleição de Octceilío Pédro Reimos plDeputado

Estadual. ARENA deverá ter consagradora 'vitória na .região.
'

Apelo de Antonio Carlos está sendo bem recebido.,

Comissão de Saúde inforina:C à R' R E LO .... O O' P O y O
ANO LVI JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) Sábado Z4 de Agosto de 1974 N. 2.799

26/08: Cidade - Escrttötto da CAFASC, rua Jo
sé Fonlana, proximtdedea.Pretetrura - Horário: 8 h.
às 12.00 h. - 13,30 às 17 h.

,

27/08: Cidade - Escritório da CAFASC, rua Jo
_é Fontena, proximidades Prefeitura' - Horário: 8 h.
às 12 h.

,

Cidade - Posto Agro-Pecuário � Horário: 13,30
às 17 h.

28/08: Nereu Rant0s - Casa Comercial do Sr.
Valerteno Zenghelínt -:- Horário: 8 às 12h., lã.3.o às t7h.

Rib. Grand. do Norte -,- Esrrede - Casa Co
merciai do Sr. Elcto Silveira - Horário: 8 h. à. 12 h.

Rib. Grande do Norte - Casa Comercial do Sr.
Gildo Lenzt - Horário: 13,30 às 17 h.
• 29/08: ôenre Luzle .- Firma Waldemllr Gumz -

Dia 04 de agosto ,

Horário: 8 h. às. 12 h.
, .

Maria Rosane, filha de Henrique (Cecilia Volkmsnn) .

ôenta LUZia - ClIS&I Ccmerelal do Sr. Alberto
Pinter

' Bortolini - Horário: 8 h. às 12 h.
Tatíane Patricia, filha de Mariano (Eunice Zapeli- Tr�� Rios do,Norte - Firma Brnesto Theilacker
ni) Saffanelli '- Horério: 13,30 as 17 h.
«:

Dia 14 Tres Rios do Sul - Casa Comerete! Waldemar
Cintia Simone, filha de Ari e (Odete Paasteín) Vie- Rau - Horário: 13,30 às, 17 h.
ro .' 30/08: Rio da Luz - Casa Comerciai do Sr.

Dia 15 Norbetto Gielow - Horário: 8 h, às 12 h.

Cicero, filho de José Lino (Maria Ivone) Zapella R!o da Luz - Casa, Comercial do Sr. Albrecht
Gerstao OIaus, filho de Beno (Ingrit) Gnewuch Gumz -' Horärlo: 8 h. às 12,h.

'

Glaucia, filha de Pedro (Leonor Hintz) Soares Rio da Luz III - "ilial II da Firma We�ge SIA
Dia 16

'

- Horário: 13,30 às 17 h.
Tania Sueli, filha de Osmar [Solma de Souza) MtJIl- 02/09: Rua Joinville - Firma Ervlno Brandenburg
'teiro' - Horário: 8 h. às 12 h. ,

Moacir filho de Raulino (AnéUa Hornburg) Glatz' Ilha da - Figueira - Ba! do Sr. Denker -

Walter 'J08é, filho de Salvador (M�rli Fischer)' Flor Horário 8 h às 12 h.
/ '

,

Dia 17 Barra do Rio Cerro ...:... Casa Comercial do Sr.
Marlene, filha de Mario (Laurita Bahr) Hardt Evaldo Benthten ....,.. Horário: 13,30 às 17 h.

Dia 18 . Barra do Rio Cerro - Firmll Weege S.A. -

Andreia, filha dá Silvio (Vanilde Balsanellí) Bon- Horário: 13.30 às 17 h.
' ,

chi 03/09: Jaraguá 8.. - Casa Comercilll do Sr. Wal-
I Edinir, filh,o de Anivio [Elllira Kamke) Ruediller ler MlIrqu4lrdl - Horário: 8 h. às 12 h.

.Dia 19 .,.� GlIribaldi - Casa Comercial do Sr. Rudi Fran-

Vaness8, filha de Hanilton( Ro.eli Menegotti) Gar- ke - Horário: 8 h. às 12 h.
eia Garibllidi �. ClIaa Comercilll 'do Sr. Geraldo
Eleni, f!lha de Leopoldo (Tereza Morbis) JaDnesch Gumz - Horário: 13,ãO à. 17 h.

Dia20. Jarllguaxinho - Caso Comercial do Sr. Eugênio
Rosana, filha, de Bonifácio (R08alia Rangheti) Strin- Glischo - Horário: 13,30 às 17 h.

gari '04/09: Rio Cerro· - Firma Roeder S.A. - Horá-
'1011 cumprimeotol delta folha". rio: 8 h. às 12 h.

.RiQ" Cerro"';" Casli Comerchd do Sr. Alilor Volk-
'milon - Horá�io: g h. às t 2 h.

'

./
- Rio Cerro - Firma W. Roduenz S.Ä. - Horá-
r'io: 13.30 às t 7 h.

'

JlIrllguá Esquerdo - Casa Comerciol do Sr. Luia
daI se-. Chiodini - Horário: 13,30 às, 17 h.

05/09: João Pessoa - �irma Manoel 1". d,S! Cos-
ta - Horário: 8 h. às 12h.' ,

JOGO Pessoa - Casa Comercial do Sr. Hilbert
Mlinske - Horário: 13,30 às 17 h.

pz:eço -� Cr$ 5.00 a dose.

Vacinem seus cães e prolejam voee e ·sua famf
lia deslll lerrfvel doençll estamos dando as condições
levem seus animois nas localidllde,s marcadlls.

,Yisità de cortesia da recem empossada
Coordenadora de Ensino'

da Quinta Coordenadoria
A senhora Jandira

Dlavlla, empossada re

centemente no cargo de
Ooordenadora de Educa
ção da quínts região CQm
sede em Joinvillt; e [uríe
dlção no muncípío de Ja
raguá do Sul foi recebida
días passados pelo prefei
to Eugênio Strebe, opor
tuóidade em, que a ilustre
visitante foi colocada a.

par do atual funciona
mento da rede de ensino
do município no poato de
vlsté da etuaçäo da mu

nicipalidade no meio es-

tudantil.
'

, Durante a visita de cor-
/tesia, foram igualmente
trocadas várias idéias a

respeito do setor eduoa
eíonal em nossa cidade e

região norte do Estado.

Nascimentos

\

Falec,imentos
, ,

,

/ Noticiamos com pesar o falecimento
'guintes pes80as:

Dia 16
Jo é Krause, nesta cidade, com 64 an08

Arnoldo Sunait, nesta cidade, com 70 anol
Dia 20

Ana Guithermina Hornhurg Lemke, nesta cidade,
com 75 an08.

"CORREIO DO POVO" apresenta a08 enlutados
lIua8 condolências.

'

tA�.�I��?!�IMENTO
,ANGELO PEDRI'

ainda profundamente conslernado, comunica a

Iodos os parentes, amigos. vizinhos e conhe
Cidos O seu enfauslo passamento ocorrido dia
16 de agosto de 1974, quando con!ava com ti

idade de 46 anos

Por es Ie inlermédio deseja lIgradecer a

todos que enviarllm flôres, coroas e aos que
ecompllnharam-o exliplo até SUli última mora�

da.
'

Agradecem ém espeeilll ao Rev. Pe. Con
rado e ao Dr. Poulo.

Por mllis este alo de fé crlslã ,agradece
à famfl'a enlõillda.

'AVISO: Acham-se àf dispOSição-dos Sr•• " acio
RUIl Visconde de Silva, nistaa, no 'escrilório da sociedades os documenros li

157. ZO-02. Botsfl'go que se refere o art 99 do decrelo·lei n.O 2627 de 26
20UOO Rio de Janeiro - GB ' de selembro de 1940.

Campanha\ de vacinação
,de cães contra a raiva

Locais e Datas

IBAM realiza curso para Fiscais de Obras
Serão tratád08 entre

outros tem/ss: Afunção do
fiscal de obras, princip&i8
atribuições, Doçõe8 de to

pografia, nivel eteodolito,
alinhamento. plantas, có
digo de obras, etc .••

As inscrições poderão'
Ber enviadaB até o dia 20
de I!oetembro para o se

guinte endereço:

Instituto 'Bra8ileiro de
Administração Municipal

A Secretaria de plane- '

jamento da Presidência
da República patrocina
e o IBAM realizará o IV
Curso de Fisc8'lizaçãó de
Obrai a iniciar-se no dia
7 de outubro próximo com

duração de 2 meses. ,

Poderão participar fun
'cionári08 municipais lota
dos em setores'de fiscali
zação de obra8, el!pecial'
mente (JS ocupantea do
cargo de fiscal dé obrai
e dll funções de chefia.
Cada participaDte rece

berá uma bolsa' d. e.tu
d08 DO valor de Cr$
450,OO(quatrocentoB e cin
coenla cruzeiro.) men·

lai., '
-

,

Escola Nacional de Ser
viçol Urbanos,

Dentro Elas progremeções que serêo reolizadas
durante ti SemanlJ da Saúde, haverá dtstríburções de
prêmios. para:

,.

1.0 luger da Gincana da SlIúde. Uma coleção de
livros: "Grandes Personagens da história Universal",
doada pela Prefeitura Municipal, na pessoa do Sr.
Eugênio Strebe, .

2.° lugar da Gincana da Saúde - Uma coleção
de livros: "Século xx" genlileza de Comércio e Indús
tria ßreuheupr S.A., na pessoa de seus diretores.

1.0 lugar da Redação da Saúde. - Llrrre cole
ção de livros: "Coleção cultura Jovem" doada pela
Indústria Textil Jarita S.A. nd pessoa do Sr. João Lu
Cio da Cesta.

2.0 lugar da Redação da Saúde: Uma coleção de
livros: "Coleção do Sete" gentlleze da Gráfica Ave
nlda. .

3.° lugar de Redação da Saúde: Um jogo de
higiene Pessoal, doado pelo Super Mercado Iaregue
nas peesoas de àeus diretores,

Plira a melhor decoração de vitrines - um esto
jo de desenho compacto, um estolo hidrográfico, um

estojo de guache, gentileza de lndâstrles Reunidas JlI
raguá S.A., na pessoa do sr. Rodolfo Hufenueseler.

Para' li escola que mets cODseguir melaoremen
tos de Educação Sanilárill serão dados adubos, se

mentes; ínsetícídes pera horta, geillileziJ de ßuschle
Lepper S.A. e SALVltA, nas pessoa do sr. Salcmêo
Nunes e sr. Lourenço Greseíager.

Ainda fói doado por persiauas José Bmltlendör
fer, na pessoa da ôna. Lucila Emmendõrfer uma eo

leção de Livros "Coleção Gertbeldo", que será dado
como prêmio consolação, da Glncena da ôeüde,

A comissão de Saúde deste munlcípto lIi'radece
a gentileza das pessoas que deram prêmios, pera me

lhor incentivar o escolar jarasrullense;
Eetes prêmios serão entregues lIS eecolas pelo

coordenador da Comissão de Saúde, prefeito Munici
pal sr. Eugenio Strebe.

Que cada escola premiada, tenha o seguinie leml:
�'Saúde é a fonte da vtde".

Comissão Municipal de SlIúde

C'em u n
ã

e ec
ê

o
O Agente do INSTITUTO NACION'AL

D,E PREVID�NCIA SQCIAL, (!NPS) comu·

nica que a partir de 26 de agosto de 1.974,
estará funoionando em suas -novas instala

ções sito a .Rua Barão do Rio Branco n. 72;

rn�;:���;:�u:::.:1
� II &DTOaADO " i
� E�oritório ao lado da Prefeitura i
L

.
.,��.��:���.:�-�:J",

ManDai f. da Costa S.A.' -In�. 8 Com.
C.G.C. (MF) 84.431 816/0001
Assembléia Geral. Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidadol' os Srs. àc�oni8'

las desta SOCiedade para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária à realizar, se no dia 15, d� selembro
de 1974, as 9 horas, na sédé social à Eslrad. '1IlIPO
cuzioho. Jaragllá do Sul -SC -, a fim de delibera
rem sobre a, segu;nte Ordem do Dia:

1.°) - Exame, discussão e votação do relolório )

da direloria, balanço geral, parecer do iconselho fis
coi e conles referenles 1I0 exercíCiO de 1973.

2.°) - Eleição dll Diretoria
,

3 o - Eleição do Conselho Fisclil e seus su-

plentes. ' '\

4.0) - Assuntos _de interesse Social.
,

Jaraguá do Sul, 17 de agosto de 1974
Manoel F. da CosIa

; Diretor Presidenle - CPF - 104021369

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


