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GoqueteI das Debutantes de 1974:

OrgAo de maior penetração no 'interior do nordeste catarinense

Ano LVI .. JARAGUÁ 00 SUL CSanta Catarina)

O· dia 12 do cerreute

conam.iu-se num eeonte

cimento social marcante

n'a aociedade de Jaraguá
do Sul Precedendo ao

Baile da. Debutantes, a

realizar-se no dia 28 de
..�tembro próximo, as de
bUlantea foram recebidaa
na aprazível reaidência do
eesel R o I IS o do (Oliva)
Iahnke, ii rua AntoDio To
btes, n.O 60, Desta eldade,

�
às 17.30 horaa.
Após oa cumprimutoa.

'IS patronesses 5enhoras
Car.em Breírheupt, Dllva
Iahnke, Líllan Steio c Te
rezlta Rocha, of�rtceram
às meninas moças fino
coquetel, acompanhado de
deliciosos pellacoa, 'tudo
demontrando uma mara

vilhosa orgaaização, pre
dominando o bom rosto
em todos os ambiellte.s e

que, por Isso merecedoras
dos mail dignos parabéna
e elogios.
Presentea Ie fizeram a

Imprensa escrita, falada e

televtstenede, representan
do o "Correlo do Povo",
II Senhora B run h II d •
Mehnke ôehmõckel e a

Rádio J8raguá, pelo aeu

diretor Giovani de Lima
e, para 8hlilria geral d81
debuteutes, o "Jornal de
Sanla Calarina" e TV Co
ligadas Cànal �, pel" seu

íemoec e badelade era
.Isla Social Cerltnhoa
Müller e seua eeompa
nhanlea Rcnato e Cone
rêncto. À requintada reu

nião socíel também não
faltaram oa noa.oa ebne
rlldos fOlógrafos Angelo
Piezera e Waldemar Beh·
Iinr que estouravam as

suas flashes, para perpe-

JARAOuA DO SUL

Capital sul amaricaDa do c:hapi1l
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N.· 2.802 Capital sul amaricaDa do motor

Az de Ouro viaja
PonteGrossa

luar oa agradêiveis mo-" rilú Weber e Lilian Stein,
meatoa da deliciosa e se- rifaram entre aa debutes
lecionada reunião. tea um lindo lIIIel de brl-

Para homenagear es lhaare, revelando-se â fe-

'debutanIes de 1974, em lizarda aa pessoa da me

feliz ".,eech" li Perronee- '
niu. moça Vlvian Mery

sc Terezlta Menegotli Ro- de Sousa, enquanto que
cha arrancou multoa epleu- cada debutante recebia

soa, lendo muito felicita uma I e m b r a n c i n h II·

da.
. daa palronelsea e cada

mãe recebia um lindo bu-
A aenhorinha Ana Lü- quê de orqufdeaa.

cia Hafermönn agradeceu
em nOll1e das debutamee,
hom.nageando as quatro
petronessea e à Presiden
te Hilda Grubba Meister,
ofertando à cada uma de
las um lindo e capricha
do buquê de flores.
A seguir a. eomponea

t.. e a Presidenta do
Grêmio da. Orqufdeaa,
:Suhoraa Hilda Grubba
Meisler, O i I va Jahoke,
Carla Haake Meyer, Ma-

o Ir. Jorge Marques
Trilha, Governador do Dis
Irilo 465 de Rolary Inler
national, está de visita ao

ROlary Club de Guarami
rim Da noile de hole, cum·
prindo progr8ma, de, leu
cario. O lIustrt vi_IIante
rOlarlano serêi recebido, na

.. m8nhã de boJe peloa com
panheiro. de Rotary da
vizinhll cid8de, onde cum

prirá programa social e
de Irabillho rolário. de
vendo ser homen8ieado

à noite no Restauraule
Beira Rio.
Amanhfí o Comp. Jorge

Marques Trilha deverá ae

dirigir à Jaraguêi do Sul,
onde urii recebido pelos
rotarianos jaraguuõaes,
às 10.30 h. no Jrajara Ho·
tel, segUindo Ie visitas a,

pontos pitorescos da ci

dade, e programa à cargo
d8a senhoraa de rotaria
nos, homenageando a ea-,

,osa
.

elo Governador de
Rotary.

I, Fusão de Estados já tem Governador
'O. recentes átos go
vernamentais, realizando
8 fusão do Bstado da
Guanabara com o Esta-

, do do Rio de Janeiro, de
ram margem a inúmeras
especulações de quem
aeria o futuro governan
te da nova unidade.
Eis que, agora, footes

ligadas ao Planalto e à
área politica, revelaram
o nome do futuro Gover,
nador, eaoolha que ra

caiu na Pesaoa do Vice
Almirante Floriano Pei
xotó Faria Lima, atual
presidente da Petrobrál
• primo do ex-prefeito
de São Paulo, Faria Li
ma,

No mês de outub!'o o

'Congresso deverá refe
rendar o leu Dome, de
Tendo iniciar as suai

atividades, espinhosas
por lIinal, no dia 15 de

março de 1975.

7.0HAPEUu
8. CONCÓRDIA
9.ITAJAt
10. SÃO BEMTO DO SUL

o. S 166324;98 16
C. $' 8 576.435.50,
C, $ 7 739 949 30
U, $ S.H48774.21
C, $ 2902.30778
CI $ 2667.10678
0, S 2,47688388
C., 2.187 189,85
C' 207186670
O, • 1 865 '105 "

,Aa debutanles,'vale dl
z.r. estevem umlls bone
eaa, ou melhor umu gra
ei.haa.

BnquaDto o baile nio
aeontece, recomendamos
ver as fotogrllfias

.

na

vitriul da Loja Herlei e,
no dia 28 do corrente,

leiam nesre sema
nêirlo os nomes complelos
das d.butllntea c a fillaçio.

Às 17 horas, nas depeno
dências do RestauranIe
118jara, h8verá reunião di
trabelho, quando o Go·
vernador conhecerêi o pla-.
no d. trabalho do, Rotary
Club de Jaraiuá do Sul,
dirigido com enlusiamo e

competência pelo rotaria
no Waldemar, Behllng,
ocasião em que, também,
os rOlarianos de Jar8guá
do Sul. tomlJráo conheci
menlo das dire.trizea tra

çadlls para o ano rol6rio
1974/1976. Jorge Marquea
Trilha, Governador do Dis
trilo 465 - Sanla Calari
nll, perlence ao ROlary
Club de Florianópolis,
lendo parliclpado da Con
ferência Inlernacional,1 em

Lake Placid, ocallio em

que leve oportuni(fade de
conviver com o Presiden
te de Rotary Inlernational,
William (Bill) R. RobbiDI.
Às 20 h. de amanhi

verlficar-Ie-á no Restau
rante Ilajara' a reunião fea
liva de homena,gem ao

Governador, onde lerá
homemeaageada, também.
.. Senhora' do Governador
pela 5r8. Ros.emary Beh
Jing.
De nossa lenda de tra

balho damos as boaa
vindas ao i1uslre casal,
cerlOS de que, enconlrará
no Vale do lIapocú a aco
lhida à altura de seu ele
vado cargo.

Como não dar "uma bola fora"
Giorgio G8mberlni, da

ANSA, Paria da (I perfei
ta receita d. como não
"dar uma bola fora" quan'
do se visita, em turismo,
um outro país. Vamoa
conlllr maia algumas ma·

nias de alguns pllíses, pa
ra faciliter um pouco eisa
adaplação.

'-

Na. Espanha
Durante uma corrida, é

indispenaável participllr,
vibrar e grilar mesmo quan
do. o .coitado do loureiro
leva aquela chifrada no

melo do eslomélgo. Os
'espanhóia goslam muito
de falar de amor mas de·
teslam comentdriol sobre
IUllS mulheres. Uma mu

Iher nio deve absoluta
mente aalr de C8sa sozi
nha. Porlllulo, se vocl de
monslrar um ciúme louco
de aua eapoall, será par·
liculdrmente consideredo

por elea.

Ne. Grécia

QUàDdo for convidado pa,
ra ir a algum lugar, alra·
Ie pelo menoa una qninze
minutoa, principalmenle ••
ae tralar de um almoço.
B não se eaqueça de que
óa Grécia, aim aiilnifica
nio e não airnifica sim.
"sim" grego pronunéia-se
"ne", o que se confirma
balllnçllndo a cllbeça da
eaquerda ,ara a direira c

e vice-versa A pior' ilaf
fe" q,ue vocl pode come·

ter é indicar o número
cinco abrindo a mão na

cara de seu companheiro
grego - - é ainal da mol
d!çlío Bvlle falar em tur
cos e comunislaa - oa

wregos (iS odeiam. B ae

alruim convidá lo ' para
janlar, laao algnifica que
ele Irá buacá lo por valIa
daa 10 horas.

O Az de Ouro Boliche
Clube, filiado ao Clube
A tlétioo Baependi, le

gue pelas 10 h, de hoje
par. a cidade peraneen
Be de Ponta Gro1B8, em

cumprimento de uma le

gunda partida que deve·
rá mastee com o Grupo
de Bolão "Os Leões", da
Sociedade Princesa dOI
Campoa, o c h a m a d o
"Clube Verde".
Segundo se r••ords.

a aguerrida equipe pon
tagrossense viRitou o Az
de Ouro no dia 31 d.
ag08to de 1974 e, embo
ra o máu tempo reínaa
te durante todo o perío
do permitiu uma total
,.onfraterniza,lo, B a i n
do yencedora a equipe ja
raguaense, por pequena
diferença de pontos.

"

a

O Az de Ouro, antel
do encontro bcloníatíee
deverá demorar-I. em

Vila Velha, Lagoa Dou
rada • Furnal, atraçõ••
turf.ticas e, no retorno,
DO domíngo fará uma

visita aOI "atands" da
3&. FENAM - Feira Na
cional da Madeira, qu.
•• realiza no Parque
Britânia, à margem dá
BR-1l6, em Curitiba.

"Correio do POT o"
cumprimenta' OI inte
irante. do Grupo de Bo-
110 "Os L.õ.a", com OI
votos de uma r.novada
o o n Ir a t e rn iz a Çã0 na

Prince!ila dOI Campos, que
aliás, no domingo esta·
rá completando mais um
ano de Bua emancipa-
91io•

Bm recente eatrevist.
concedida p e I o 'Pre1eito
Eugênio Strebe, este ex

poz de forma demorllda o

problema do clllçamento
da cidade, atacando atual
mente a pavimenlação da
importanle Rua 16 (Rio
ßraDcg) que em seguida
será ligada com a Rua 6
(Cél. Proc. Gomes), fe
chando o cinturão de uma

da! 6reas qUt mais cres

cem no quadro urbano.
Tio logo aeJa concluí

da a Rua 16 (Rio Branco),
deverêi atr alacada a Rua
17 (Venâncio da �ilva
Porto), que compreenderá,
o prosseguimenlo da- Rua
1 (Gelálio Varges) alé al
cllnçar a Cél. Ber.ardo
Grubba, oude Ie dará a

nova p8ssagem de nfvel,
e"trando pela Rua 17 até
a firma Tribraail LIda. Ba
Ia obra dllrá uma consi
derável melhoria �lI região
oeste da cidade.
Oenlro dos planoa já

prontoa da municipalidbde,
eslli a continuaçio do cal
çamento à· paralelepfpedos
da Rua 2 (Mal. Deodoro),

à partir d. firma MlIrcalto
alé a Caa. Comercial Vai
latll, obra que poderá ser

i.iclado agora com a sew

dimenlação daquelà via
pública que foi levanlada
em cerca de metro e meio;
com isso aflslllDdo qual
quer perigo de futuras
ehel8s do rio Jlnaru6 Da

zona sul da cidade.
,

Oulraa vias ealão' sendo
prorramadaa para receber
o calçamento, ,aumenlao
do a área de rulia com

pavimentllçio de primeira
qualidade.

'

PerguDlado o porque de
não se asfaltar .a viaa
públicllS, disse o alcaide
que o problema ntêi liga
do à infra estrutura da
cidade, precária. O asfal
lamento de qualquer rua

deveria preceder, pelo me

Doa, obraa de esgolo,
êigua, c os serviçol aub
terraneos de telefone I,
quando do caao, de luz.

Vlimos aguardar o d.
senvnlvimenlo daa, obras,
que só lendeo embelezar
a noaaa ur�e.

BUIBftY UMBROD OIß OB IMPftfn8B
Na reunião de 3. fei

ra, no Restaurante Itaja.
ra, o R.C. de Jaraguá
do Sul, lembrou o Dia
da Imprensa, transcorri
do no dia 10 d8 aetem
bro, com uma oração do
Comp. Dietrich Hufe·
nualltll.r, dlriwindo a ho
menagem especialmente
ao nOtlSO diretor, O qual
nAo só agradeceu a

gentileza da lembraDça
da data. como abordou
em rápidas palavras a

lituaçAo da Imprenla
,com relaçAo ao proble
ma do papel e OI movi

Goverhador Jorge Marques Trilha"·· Plano di Calçamento da Cidade

Os dez "mais" do teM: Julho
I

o Dilrio Oficial do Es�ado de Santa Catarina,
sdição de 28 de ago.to, publicou, como o fal mena�l
mente, o quadro d. posição de tOdOB 08 muolclpl.OI

I catarinenBel na arrecadação do ImpoBto Bobre Cir

culação dll Mercadoriaa - ICM - no oaBO, referent.e
o mA. de julho de 197'. Eie 8 relação doe 10 mUDl

o�l>io. de maior arreoadação do ICH 8 leus rellpec
tlVos .alor81, no si&ado mês:

1. JOINVILLE
2. BLUMENAU
3 LAG'ES
4 FLORIANÓPOLIS
6 CRICIÚMA

_
6 JARAGUÃ DO SUL

mentos nOI \ pafsel VIZl

nhos, oode, a imprt-nsa
foi atingida em leus ali-

'

ceroes básioOl, ferindo
a liberdade de penl�
mento, lioalizand'o por
citar o jornalista francêl
George dela Fouchardiê
re que fazendo humor
dizia que "hi três ma·
neira. de um homem se

arruioar: com as mulhe-
'

1'es, COlD o jogo e com
a imprensa. A primeira
é a mais agradável de
las; a segunda, • mais
�ápida; e terceira • mai.
legura."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversários
'f

Fez anos dia 1 J.
- A garotinha Oleusa

'

Cristina, filha de Ernes
to e Maria Ida Torinelli.

Fazem anos hofe
- O sr. RudoU Bhlert;

, - o sr. 'Hugo Horts,

Faiem anos amanhã:

Afonso Rosá e

Irene Wehrnretsrer

Ele, bresílelrc, solteiro,
-; eSC"ilUrário, natural de
- O Br. Wilson Luz. em Ilhota, Deste Estado, do-

Curitiba; I mlciliado e resideate em

_ Ei sr. Waldemar rua Rodeio, nesla cidade;
Oumz; filho de Acado João de
- a sr8. Yolanda, Pr.- ' Almeida e de SllbasliaDlI

di Lenzi, em Curitiba; BOI'ba de Almeida
.

- a sra. Verônica, es- .
,Ela, brasileira, .01tI1'ira,

posa do Sr. Gerhart Eg do lar, naturil de Jaraguá
gert; , ,- do Stil, domic Iiada e re-
- a sra. Ana esposa, sidente na rua Rodeio,
do sr. Jeio.Weiler, em nesla cidade, filha de 011-
Jàraguazinho;

.
.

waldo_ Mabl>a e de IgDez
- o sr. Roland Harold Weinfurter Mabba.

Dornbusch;
- o sr. Bertoldo Pans·

tem, em Jaraguá 84;
- o garoto Rogério

JOlé Vailatti.
I

Dia 16

Dia'17

Dia t8
- O er. Helmuth Bey

er, em Unita da Vitória
- PR;'
- o ,!Ir. Udo 8ta8tll,

em Guaramirim;,
- a sra. Oacilda de

Medeirol!l Teixeira,' em

Joiaville;
- o sr, David Morei .. '

ra;
- o jovem Waldemar

, Bartel.

Dia 19
- A Ira. Lidia, espola

do Ir. Otto Schneider;
� ó sr. Eugêniq José

Silva, IndústriaJ;
- a fira. Margarida

Uber Ribeiro; eÓl Jóin
ville;
- A 'meDinB Ivana, fi

lhinha do sr. Germano 'e

MUda' BehreDs Jr.;
- a sra. pacilda H.

Blailck.

Dia 20
,

.

- Jornalista sr. Hono
Crato Tomelim. em BIo· ,

mensu;
- o Br. L o u r e n ç o

Ersching; .
.

'

.

'

- A' sra. Marileua CÓ-
pi; ,

,

'

- Amazilda ,da Cunha
,

Jacobi. em Itapocuz,nho;
,

'
- a Garotinha. Bianca

Andréa Socreppa.

edital n. 8.606 de 6/9/74,
Cópia recebida de Ri'o
dos Cedros, neste Estado;

Amelio Vicenzi e

Eronildes Beber

Osmar Campregher e

Célia Zanghelini
Ele, brasilet"ro, 80Ileiro� ,i

operário.' Dlillurill' de In-,
.daial; neste Estado, domi
ciliado e residente em Três

Motorista,
'

não'

faça do seu

Carro uma arma.
4_ ,_ _

.

A _ vitima pode
ser você.

,

"Cgr�eio, do, Povo"Vergílio Nor iler e

Mariii'-IÍlês"Scabllri'
". �

.

'Ele. brestletro, selrelro,
escrnuréno, natural de Ja
raguá do Sul, domtclllado Ela. brastleíro, solreiro,
e resídenre em ôenra Lu- operáriO•. natural de Ja
zia, neste distrito, filho de _ ragoá do Sul, domíeilía
Ezellno Rozá e deMaria do e relilidepte na Roa
Cecato Rosá.· ,. Ru.dOlfo. Hufe�lJe.sler,:- Edital n. 8610 de 11{9/74Ela, brastletre, soltetra. nesta oide de, filho de ..

.. ,"
do lar, natural de Jaraguá Elltefanp" Noriler e de Rudímar Behhng e

do Sul, doniiclllada,�e re- Emllío Pedrí Noriler., Dolce Seil

slden re em Santa Luzia Ela,.:br�sUeir8, solteira, Ele, brasileiro, aoltaíre,
nesre distrito. ·filha d�' do lavr, natural de Mas- operârio, 'natural de: Ja
Emtllo Wehrmeister e de saranduba, neste Estado, • raguá do- Sul, domieilia-
Paula Getziager. 'domiciliada e residente do e réllidente em Jara-.

, ' na RUa Rudolfo Hufe- guá Esquerdo, neste dis .

Ediial n. 8.605 de 6/9/74' noessler, nesta cidade. trito, filho de Rudolfo
Alcide. Almeida e filh« de Qoerino Seaburí Bshling e de Hilda Kes-

< Bernardete Mabba e. Adelina Scaburi. lia Behling,
, �

Edital n. 8609 de.10/9/74 Ela, brasileira, solteira,
indústrißriá, natural da
Jarlfguá do 801, domick
liada e residente em Rio
OArro I, Deste distrito,
:Wha de Rudolfo Seil e

de Irma Mathias SeIl.

à Serviço do Povo

, ,.

R- t C· -I Rios do Noíit�, neste dis-

"&088fI0 'DO POUO" egls ro lVI
trilo, filho de Marcelino

Aurea 'Müller Grubbe, Oficial Campregher e Serafina
• do Regi$tro Civil do 1. Dis- C' h

fundação: flrtur Muller - 1919 trlto da Comarca de .Jaraguá ampreg er:
, -',

, .do Sul, Estado de Santa Ela, brasileira, solteíre,
CGCMF 840486.591/001 ii., Catarina, B�asil. :t profeesore.; natwal de �jQ�.

, Faz Saber que comparece- dos Cedros, neste Estado,
·1974· ram no cartório exibindo os domiciliada eresldente emdocumentos elflgtdos pela Ieí .

Três Rios do Norte,. neà teafim ,de se habilitarem para
, 'casar-se

. ihstrito, filha de Manoel
,Zanghelini e de Eugenia
Zenghehní.

,

Edital n ,8608 de,10/9/74

, Ele. brasileiro" sQlteiro,
- 'O sr. Albano Lira' . lavrador, na!ural tle Taip:
- sr:' Hilário Kr'üge!r.�' nest� Estado, 'domiciliado

e' residente em Rio dos
C<edros,' neste, Estado, fi·
Ibo de Olivio Vicenzi e

- A sra� Ivone Reiner. de Herm.inia Vicenzi.
,

Andregotti; .' Ela, bràsileira.' solteira,
- o sr. Vitório GIo- ,do .lar, .

Dl!ltlJral de Rio do
.wstzki, em Garibaldi; Sul, neste 'CEstado, domi- ,DI

••

d-:-: .

o s.r. Hersclides
,

de' cil!ada e 'resiaeiile:' nesta ""·�-""==FllnßS=.o·espeClals- e
Almeida, em LA-pl\ ,'7 .pa. cidade, filha de AAlbioo.
- o jovem Ivan J.k Beber e (Je HercrIia Be-

.

son Baumer, ,em Join-' ber. ,.1

��;, .

- o sr Siegolf Vicot. Edital D 8.607 de 6/9/74

Eilo Kopsch 8

Vali Koepp
Ele, braaileiro, solteiro,

lavrador, natural de Ja
raguá do Sol, domicilia·
do e residente em Rio
Cêr.ro I, näste distrito fi·
lho 'de W i lli Kopsch
e de Loni Mathias Kopsch.
'Ela, brasileira, I!oheira,

do lar, na tural de Jara
guá do Sul, 40miciliada
e residente em Rio Oêr
ro II,' oeste distrito, fi
lha de Beuno Koepp ,e

de SeH Mohr Koppp.

E para',' que chegae ao co
nhecimento de ,todos maadei
passar o presente edital que
seré publicado pela imprensa
e em cartQrlo" onde será
{'fixado durante III d1aa� Se
alguém souber ,de algum im
pedimento. cua.e-o para os
fins legats.

,

AUREA MüLLER GRUBBA
Oficial

Máquinas de escrever, ... somadoras,
calculadoras mecânicas e ele.trônic!ls,
máquinas de contabilidade e duplioa
dores a aleool (mànual, elétriéo e

automático). , •

financiamentos

", �e:v�n9�dor "para a região

Sociéda�e Gráfica, AY�nida lt�a.
G�nsulte-aós, ,pessoalm.ênte ou p'el�s,

telefones: 2069 ou 2243

>

,l

,

em geral, e5pêcialmeole' ?'

, 'Gaita Ie' 'Acordeões
Completo sortimento com 8 ft 120 baixos

, BandoneoD.
, Pianos,: -Fritz Dobbertll
Q'rande Varirdade de modelos

Harmônios uBohlÍlt
'

ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
Guitaras e Amplificadores

Instrumentos, para Orquestras. Bandas e
,

Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - Böodolins 'e Banjos'
Flautas - Ciluinetas' - PisIons - Saxofones
TromboDes - Baixos e Baterias completas
Pandeiros' - Chocalhos - Maracas e AfucUs

Método. - Cordas e Palhetas

Inslrumentos p/ Fanfarras: Bombos - Tambores - Pr.atoa, e Cornetas
Para Músicos Profissionais -forneço lambém Instrumentos Estran
geiros: Violinos; Flautos e, Clariaeuls, tipo «Boehm», Pistons, Trombones·

Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrangeiras.
.

-

,
..

.

Para malares Informações, consultem a

EXP[ÓI�IO "LYI l" MUSICAL � DE
/

PAULO KOBS
. t '" - �

_
. -

,

. Rua Jorge Lacerda, 242 -

. Caixa Postal, 39 '

São Bento do -Sul ....- Santa, Catar.na

Fausto Pinheiro
, Esta palavra Maria - figura 'no texto

.

evangélico da anunciação. São Joaquim e Santa
Ana. pais da Virgem. celocaram em sua filha o no.

� me de Miryan, em' honra, certamente da irníll de
Moisés e Arão (Ex. 15,20). Na versão dos Setenta,
esse nome aparece como Mirian; de onde vem a
torma grega Maria que prevaleceu eótre os cristãos.

O que significa Maria? Filósofos e linguistas
não estão de acordo. As principais versões são:
Senhora, Exaltada, Muito amada, Mais amargo, Es,
trela do mar, iluminada, �irra, etc, O mais prova-

; vel é que. seja Senhora que também pode signifi
car Bela, da raiz hebraica Mará,..

'

'c Como quer que seja, a beleza e .majestade de
Maria cativam sempre, até Ó êxtase; todos os que,
neata ,vida, tiveram a. felieidadtl dé contempla Ia,
como é o caso de Santa Bernadete de Lourdes ou
dos .pastores de Fátima. ßS8a beleza ó,onstituirá,

, aliás,' uma das maiores alegri':ls dll' bem-eventnran,
ça, eterna, ' ;

Talves não haja na literatura marIal um' co
mentárío tão enlovado sobre o nome de MARIA
como o de São Bernardo de Olaraval., Bis" apenas
um pequeno trecho de como � grande santô medíe
val canta o nome dulcíeetmo da Virgem, mãe ,de
Deus: "Se se levantam os ventos das :tentações,
se tropeças D8S tribulações, olha a estrela, ínvoca
Maria, Se estais agitado pelas �ndas da soberba, da
detraç�o. da ambição, olha 8 eBtrela, invoca Maria.
Se 8 ira, a avareza ou o delelte carnal, impelem
violentamente a PElquena nave de tua 81ma. olha
para' M'aria. Nos. perigosos, angústias" D8S dúvidas,
pensa em MariM, invoca Maria. 'Não te desacami
nharálil se A segue's, não delilesper�l'á8 S8 A invoc8
não te perderás S6 o'Ela pensas". (ABIM - Agên,
eia Boa Imp.reD8a).

i'

. I.i
. Visita ao:' Cabo' Kenoedy

Eno Theodoro Wanke'
... i ' ...

A' tôrre do foguete é. o deus Apolo
dO' carro chamej�nte, e .1Inrista o d�do'
BOB céus. a sabe Deus quanto segredo
'én"õho no foturo "�' .. E eu me evolo

... J�,.

olhando' a torre!' Fulcro, sll1i d� 'solo" I

e se proj�ta em mim, torna sê enredo
maneira"de;<isentlr, mistério e medo
fascin9Qão ,�oDh!lda. amo,r e polo ...
Iii . I � ·"i. ..'

-

�. \

Do Bol do 'Cabo KennedY me inondo
sabendo que daqo'i sairão 80 muneJo
imensidõ"s do.rménteB· no Uni'erso•• ;

E percorrendo 'com o olhlr a pista,
o p' óprio chão da pr6xima conquista,
pe�('orro·me, na estrada do meu verso.

.

,

'Do livro em preparo
O OAQADOR DE PAISAGENS:

" ,

Dr. Fraaciscó Aat••io . Piccioae '

:.::2DTco - c.JIIiit.:H. :f.'Z

(C.P.F.) N.o 00(304379
.•• ',c Cirurgi'á'le 'Clfllica"de <Adultos e,Orianças

. Partos .� 'Í>JinQs'i de $enhprh " ",

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
4Resid'ênoia': Dr: Nerea Ramos,'411'

._

. COlRUP.lIIi. - .AN:lIrA CArA_.I[lN.a. .

• ,� ß ..

..

Comércio e Indústria W'. Radu.n� S.A. '

• •

\ (.>jo� '.

•

lil ,. j;

.COCMF 0.° 84.430.073/0001
As�mbléia Geral Ordinária

Edital �e COnvocação
Pelo presente ficam convidados os' ..Sr8. aclODis

tas desta soCiedade a-compluecerem a assemltleia ge
ral ordinária, a realizar se Da sede social,' em Rio
Cerro I, neste municfpio de JiJ�agu. do Sul, ã. 16,00
(Quinze) hora. do dia 30 (trinta) de setembro de 1974,
a fim de deliberarem sobre CI seguinte,,', '

\

-,

Ordem do Dia
1.0. Discussão e aprovação do Balanço Geral,

. demonstração da cODta d� Lucros e Perdas, e Parecer
do C�)ßselho Fiscal, relatlvo,s ao ex�rcfcio eDcerrado
em 50 de Junho de 1974. ,,' '

2 o) Eleiç40 doIS membros da diretoria e 'membros
do copselJJ9 fiscal e reápectivos suplentes.

3,?J ASSI,lDI,OS diversos. "

" ,

.. ,.': .

, Not.a: Acham.se CI disposição dos, Srs. acionistas,
os docnmentos a que se refere o l!rligof 99' do Decre�
,to-lei 2.q27,�de-�6.09,40 --:. - --" ,; "

Jaraguá, do Sul, 03 de setembro {Ie 1974
, Hilbert Raduenz; Dititc)f-Presideote{, '

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

o sr. Albéreío Wippe}, agente local do INPS. O
,.'

�
forneceu à imprensa dados relativos aos trabalhos perarla'

,

realizados pelo órgão prevídencíärío durante o
I

primeiro semestre neste ano e que detalhamos a ,

,8egur�reca1ação competencia de Agosto foi de
O Z.o Torneio de Integração Operária terá

CrI 1.953.145,78 o que colocou a agencia da nossa seqüência na tarde de hoje com a realização da
cidade entre as primeiras do Estado, pois segundo terceira rodada com dois jogos.
o agente local, muito embora não possa dispor de As 14 horas, com arbitragem de Agenor dos
dados concretos do 1.0 semestre acredita que a Santos, jogarão Jarita e Estofados Mannes, para
agencia de Jaraguá do Sul ocupa lugar de destaque as 16 horas com a mesma arbitragem se defron
entre 89 oito maiores em termos de erreeedaeäo. tarem Marisol e Jaraguá Veículos,

,De Jan/Julho deste ano em Seguros Sociais:
beneficios em manutenção: 155� - segurados e Na última terça feira, aconteceu o julgamento
beneficiários: 30000. Acidentes de Trabalho: bene- dos atlétas Pomerode e Jorge, da Jaraguä Vei
Hcios requeridos 797, concedidos 744, Nos beuelíoíos culos e Ademar Winter da Prefeitura. Após os
PrevidElnciári08, destaque para a seguinte área de juizes da comissão organizadora do torneio decio
atendimentos: auxilio doença, funeràl, natalidade, direm, Pomerode foi suspenso por 5j'ogos devidoaposentadorias e pensões: 840, sendo estes benetí-:
cios reqaerídos. Os concedidos fortim, auxilio döen- a ter proferido palavrões e armando um sururu

ça, funeral, natalidade aposentadorias e pensões na partida Prefeitura '3xO Jguá Veículos, Jorge da
Dum total de 760, sendo portanto indeferidos 28 be- mesma equipe e' Adernar pegaram 2 partidas de
nef!ci{)s, número bastante inespressivo como atestam suspensão, muito embora Jorge só tenha sido
os números. itad ú IContinuando '''UB informes, o atual agente do, 01 O em s mu a

..
INPS em nossa cidade salienta que em tratamentos Para a partida de abertura da rodada de
Iora de domicilio efetuados em Joinville. Blumenau, hoje no estádio João Lúcio no ltapocuzinho, Janta
Floríauopolís e Itajaf, Dada menos do que 122 pra, e Mannes estão escalados com: Jarita - Nilo, Teco
videnciários .foram medicados: (Ivaldo) _ Dori Sdemir e 110 Ademar, e Valérío,

De Janeiro a Julho deste 8DO somente em COD- A" (C' ä) G' ld Q'
"

Mil M
". Imitas médicas stravés da agencia local do INPS, cir aca ". era �, �lltO e

.

ton. annes �

foram atendidas 12 mil 509 pessoas. Internações ele. com Malaquias, Jose, Pinho, Omvaldo e Marcos.
tuadas de Janeiro a Agosto do corrente ano: Clinica Gordo e Nilson. Mannes, Renato, Gaivão e

Médica lliS47, Obstetríeía 764, Cirurgia 215 • Bxter-
, KniesseI.

DOS 523.
Os dados acima atestam, sem duvida, OI gran-'

des beneficios que a instalação da Agencia do Ins-
tituto Nacional de Previdencia Social garantem aos

seus segurados em número, bastante expressivo. B
ao encerrar seu contacto com a réportsgem deste

jornal, Albércio Wippel queria tornar público seu

agradecimento a atual ad,miniRtraçlo municipal,
carinhosamente reconhecida como a madrinh,a da
agencia local do Inetítuto, pelos seus esforqos na

concretização em realidade da sua Instaleeão. Oomo
Ie sabe a Prefeitura, -qnando S8 aventou a possíbl
lidade de treuaformação do simples eserítorío do
INPS para uma agencia eategorizada, imediatamente
ae prontificou a colaborar com a Superintendencia
Estadual do orgão na pessoa do Dr. Laélio Luz' e
contratando pessoal gabaritado para exercer suas

atividades na agencia que acabou abrindo sua8

portas, e propereionando o atendimento relevante
cujos números atestam acima.

mrs em

�araguá . do Sul

APAE
promove
esp,etáculo

O Sr. José Bahia" secretáaio da Asso

ciação de Pais e Amigos doa Excepcionais
de Jaraguá do Sul, informou que no pro-.
xímo dia 20 de Setemdro corrente, umas

equipes de Profêsscres e alunos da Facul-
,
dade de Educação Fisica de Joinville, fará
em nossa cidade as 20 horas, tendo como

local dependências do SalãQ Cristo Rei, um

grandioilo schow de Ginástica Aerobática.
Os ingressos., serão vendidos ao l?reço de 5
cruzeiros para adultos, e 3 cruzeIros para
estudantes em geral. A renda toda reverte·
rá em benefício da APAE que este ano

I

iniciou seus trabalhos em nossa cidade,
A promoção, já levada a �feito �m ou

tras cidades com, sucesso de bIlheterIa, po
derá bisar o· fato em Jaraguá do Sul. espe-;
rando os promotores do 8contecime�to que
o püblico saiba prestigiar a promoçao que
tem fins beneméritos.

O secretário da APAE jaraguaense sa

lientou na oportunidade que não �stá_ afas·
tada a possibilidade da apres�ntaçao de

grupos folclóricos dos estabeleCImentos de

ensino de nOS9a cidade, pois para tanto 08

entendimentos com a coordénadoria local"
na pessoa dQ profêssor Aristides Manoel

GonQalves, já foram iniciados.

'Reforma da,-
,

-eÓ,

Estação
Férrea

Ao receber em seu gabinete o Dr. Roberto.
da' Hede Ferrea Federal S.A, o prefeito Eugênio
Strebe, recebeu do mesmo a informação de qua
um orçamento está em estudos visando a uma

eompleta remodelação em todo o prédio que abri
ga 8 estação da estrada de ferro, eomo assím é
maís conheeída e que se situa em área oantraUI
sima da cidade.

Atualmente o prédio, bastante danificado pe
lo tampo que correu toda a pintura, dá um aspee
to bastante triste a Av. Getúlio Vargas Dão aeom

panhando mesmo a evolução dos tempos modernos
pois em todos 08 C�Dto8 da cidade surgem novas

construções e prédios quase que diariamente. O con

traste é notado por todos sem dúvi,da' alguma.

Agora com o anúncio do Dr. Roberto, enge
nheiro da R.F.F.S.A., queremos orAr '\ que o orça
manto visando a reforma e Inova pintura,' 'ficará
dentro em brate pronto para que antes do final do
ano, quando a cidade ganha novo colorido com 88

testas DataliDas, inclusive com moderna deeoraeão
natalina, Ineluíndo-se a armada defronte a estação,
todos posaam passar pelo local e atentar para •
melhoria que por certo alí será introduzida. A vi
sita do engenhéiro da Rede 80 prefeito local foi
para tratar de assuntos atinentes aB passagen. de
níveis e bem como alargamentos de bueiros ao

longo dos trilhos.

ERUSC
vai- funcionar

, -

Dentro
-

da meta de fixar o homem à terra, a

fim de permitir o desenvolvimento da egricultura
eataríuenee, o futuro governante de Santa Catarina
elegeu II eletrificação rural uma du prioridades do,
setor, através do efeti.o, funcionamento da ERUSC
- Empresa de Eletrificação Rural de Santa Oatarí
na - já criada pelo Governo Colombo SaUa8.

I

- Com a 'ERUSO - assinalou o Sr. Konder
Reis - poderemoa levar as linhas de trallsmissão e

redes:ps distribuição d. energia elétrica a um maior
númsro de comunidades estaríneneee e casae de
agricultores.

'

Para tanto, aprel8ntamoB sugestão ao Go.er
nador Colombo Salles ele.ando de 6 para 14 milhões
de eruseíros a dotaQão orçamentária do pr6ximo
ano para a eletrificação rllral em Santa Oatarlns.

'---'-

Konder' Reis anuncia
a criação do, Conselho
Estadual de
Dese-nvolvimento
"

Econômico
Fpolis, 03·09·74 - Antes de embarcar para

Brasília, o Senador Konder Reis anunciou a cria·
ção do Conselho Estadual de Désenvolvimento
Econômico com o öbjetivó de' orientar, 'a aplica
ção dos recursos do FUNDESC, do BRDE e de,
outras fontes de crédito "a fim de permitir o de·
senvolvimento integrado da pequena e média

TRAMITANDO de mdneira surpreendenremenre empresas industrialou agrícola catarinense, além,
rápida, foi eprovado, pela Comissão de Jusriça do de proporcionar o fortalecimento daquelas de
Senodo. o proJero apresenrado 3.a feira pelo depurado
C�iere Pinheiro. da Arena do Pará, que allera a com �ai0f porte e. já tradicionais."

posição do Conselho Nacional de DesporlOS. A ma-

léria, que irá à Comissão de Educoção e Cultura e, / O Conselho (lerá presidido pel9 próprio
em seguida, a vpração do plenáriO do Senado, acabll Chefe do Executivo, e terá na vice·presidência o

com o mandaro por tempo indelerminado do CND, e vice.governador Marcos Henrique Buechle e con
eSlabelece que seus membr05, nomeados pelo Presi· tará com o apoio de uma assessoria de alto nivel
den re da República, deverão represenler as diveralls

para orientar, auxiliar e apoiar to,das as inioiati
regiões do Pafs,' o que sercí grandemenIe benéfico 110,
'desporto DlIcionol.

' val dos empresári08 'no setor industriaL

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

EDITAL
, Pelo preseate EDITAL, ficam intimados para Pill-
garem no prazo legal, oe ríruloe que se aehem em car

tório pera proteetos oa ôenhores:
João Orivaldo Bona, restdeute Desta etdede e

Wolfraog Siedschleg, em Corupá.
Jarilgulí do Sul, 12 de setembro de 1974

Gutslene MUller, Bserevente

Novo prédio para
Delegacia de Tubarã�
No Gabinete do Ar. Secretário dê Segu

rança e Informações CeI. Paulo Mello Men
des de Carvalho, no dia de ontem estiveram
reunidos os srs. Dr. Helio Costa, Diretor do
DAE, Dr. Olavo Arantes, Coordenador de
Obras e Diretores da Firma Oosema, oca

sião em que foi assinado o contrato, para
a construção do novo prédio da Delegacia
Regional da cidade de Tubarão.

O inicio da referida obra será dentro
da 20 dias, cuja conclusão está previsia pa
ra 6 meses, no valer de Cr$ 385.000�00 em

ärea central da cidade com fácil aoesso do
püblico.

Fim ao cargo de
r

'

presidente "vitalício'"
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Esporle será
Diversificado

I
'

, O Ministro Ney Braga está levando ti efeito uma

completa remodelação' do esporte nactonel, mantendo
os seus -lIssessores reuniões' com os dtrígentes dos
gra.ndes clubes certocea e de outros centros, pera co
lher' subsfdtos, ouvindo-se, inclusive, o sr. João Ave�
lange, presldente da CBD.

.

O Plano que restrutura o esporte brasileiro, tem Terapeutica Para a volta do Amor -!.

por objetivo a diverisificação do esporte em todo o Pais O Instituto MAX PLANCK, de München (Munique)
- até agora centretízado apenas no futebol - Alemanha, elaborou um' tratamento especial para

, Dessa Iorme, as verbas da Loteria Epontva se· a ourá de certas disfoDções sexuais, voltando-se .pa,
riam ceneltzedes apenas parti. oa esportes amadores, ra a impotência de origem psfqaioa. 9 dr; Johsúnea
sendo canceladas as verbas 'desnnedee ao pegemento Brengelmann, diretor da Secção de Psicologia da
das pasaegene aéreas que os clubes recebiam para o entidade, legue' o princípio de que a impotência

- ....-----......---------.----�� Campeenero Necíonet.
'

masculina e frigidez deminina nascem da educação,.

Crter-seé um fundo de Educação Fisica, com o de temores religicaoaou soeíaís, de traumas, manial,
objetivo de disrrtbnlr verbas e centrallzer os comeu- psicoses ou de medo de não estar em oondiçõel
doa das atividades esportivas.' idôneas. O mêdieö psícôlego, como medida inieíal,

Não serão mais eonstruídea pràças 'esportivas' precisa saber 'quais Bio os desejos seoretos daÍ! eon-Dia 26 de tlgosto,' d n -

I -

d( ) F &UDlUOSas, eom pistas . e tarta, por exemp o. juges' através do e:z;ame de suas r8a,oes' urante aValmor, filho de Olimpio 18sura Schneider raga A stanee do. plano é a' seguinte: projeção de filmes pomogräfieoe. A impotincia po-Dia 29 de agosto ,'a _ O clube. é a' célula mater do esporre; dá emanar de casual insucesso do marido, que faz aJaime Adriano, filho de Gerhard Kurt (Ingrid En-
portanto d ele: e não, às universidades e colégios será esposa sentír-se pouco desejada, Inando a a reagirder) Janschel

..

. .

ú
..

L d Illh �d ...... (C M' ls) M�· dado todo o llpôio., -

.
de tal Borte que só eOnSf!lKU8 au'mentar a BOg stlaean ro, I o e _I ron armenD

.
anai. oral

_ O Departamento de educação Fisica., o DED, do homem. Sexólogos emeeíeanos, para aoabar taiBSChielli: OS de setembro
. terá novamente: a funçao 'precípua de fiscalizar II edu- disfunções, fazem experiências ousadas e inliólU8I,

.

.

G kl cação ffsiclJ ein colégiOS e faculdades, lervindo-se de prostitutu ou voJuntArial para de·Rogério, filho de René (Alice Xavier) rOl8 agil c/_ Conrrareeão i!e técnicos estrangeiros e crte- "olver aos homens oonfian,a e potinoia, recorrendoElisabeth, filha de Joi,o (Deoniria) Peixe
çêo de cursos pare formar tremedores nacionais. A à terapia· do' "encontro despido" _ NUDE EN.Adal�i�o6l�lhO de. Ardulino (Ela Borck) Hilleshei,m , eares não serão necessários niveia universitários para CONTER ou oferecem a "libidinagem" Lewdnass,

Ismar, filho de Etvioo (Vsltrudes) Becker freqüente-los. Deverão funcionar nas ,Escol�s· de Edu- bedside eousellng - consulta dI" eabeeeira (lado da
Dànílson Moreas, filho de Alfredo Teodoro (Luzia cação Fisica das Llníverstdedee d. todos os Bslados, Clima). O Instituto aperfeiçoa a. liqõ!ls de M!lsters •

Kammer) Fagundes
'

e nas Escolas da Educação Fisica Militares. ' Johansen, doia grande. se;tólogos norte amerioanos.
·Dia 06 ,d - Construção de-praças esportivas e quadras O dr. TeodQr Tud.onesou, em Bucareste., realizo ..

Roberto filho de Bruno (Luzia Isabel) Kitzberger para todas as modalidodes. de disputas e práticas es":, t4riàs experiências', usando uma protésa da lua
.

Dià08·· . portivas, para propagação do esporte de massa. To- criaqão em homens fracos sexualmente. .Muito deli-
JA B ··d (M

•

R ) das as construções aerã9 simples e funcionai.. ·oadi.ts eão as experiênciàs efetuadas para tratar a',' Glaneio Brigido,. filho de' os" rlgl o arla· asa
-

.

e _ Os clubes Que fizerem eqJ,lipes campeãs, re· frigidez feminina, "astamente. difundida lia atualida-Lopes
Ih "

.

ceberão Inais ajuda do que: os que não conseguirem de. Assim, a lerapia do oomportamento unida à"Os cumprimentai delta fo a.
mostrar um trabalho tão eficiente. paicanAlise chega a bem satisfat6rios resultados, sen-

Se 08 indices· nos esportes amadores 'baixarem, do. ala lubmetida as mulherel que reousam o pra
aa verbas também serão reduzidas; Quer dizer· que o zer pau' ferjr o homem no seu orgulho ou para fa
inleresse de manter suas equipes .amadoras fortes se- zê lo de bode expiatório para ai decepqões provo�
rá do próprio clube.

-

. cadas pelo pai. (L 16-06),
.

A nova fórmula, parece, vai àteodar aos anseios
d08 clubes jaraguaenses; que .até agora, com o pro
fiosionalismo, nunc. vir.em a cor de qualquer din�heiro,
embora pleiteado o IUXfljO. )

Associação Comercial e Industrial de Jaraguâ do Sul

Convile
A Associação Comercial e Indu.trial de

. Jaraguá
do Sul tem a grata seuéíeção' de convidar seua a8SO�
eledos e os empreeértoe em geral pare participarem
do banquete que a entidade oferecerá ao Exmo. Sr.
Coronel Paracchi Barcellos, Diretor dO 6.· Região do
Banco do .Bresll .5 A., por ocasião' de SQ8 visita ii .

Jaraguá do Sul. ..'
I

-

O banquete terá lugar no Restaurante ltelera, Ga'
20,00 horas do. próximo dia 1'6 do correnre e GS Ii�taa
de adesão encontram-se ·à

. disposição dos �eRbore8
empresértos no Banco do Brasil. S.A. e. Da secretaria
da Associação; .

...
.

..

Alertamos os senhores empresários de que !!IS
, Usias de adesão não correrão as empresas; devendo.

aerem procuradas. nos focais acima indicados.
.

Flávio O. Rubini, Presidente

Nas cime n tos

Falecimentos
Noti.iamol com pesar o falecim�nto dais se

guintes pelloas:
Dia '02

Angelina'Deretti, neJ!ta oidade, oom 54 anal
Dia 04

José Carlol, oesta cidade, com três meses
Dia 07. .

Hermann Töwe, nesta cidade, com 85 aoos
, "CORREIO])O POVO" apresenta aos enluta·

dos suas oondolências.
. nODOS aarros,

p

'Já;dasKommlDavpn nODOS -materiais
Konnte ;à .ben nicht unterlassen

.

Dieses Geschreibsel zu 'erfaalen. i.. crescente utWzaçllo. de novos materfais sintéticos na
,;_ X - � fndústria,.de manufatura d. automóvels é um lato .tntomático

.

nos dias de boje. Como os meta1s se tomam ,sempre mais ra-Niemalà sah man einen Mano dir· so lachta
ros, onde haja possibiHdade operacional, 1'10 sendo sfstemati.

Das Bagar der Hosen�Riemen kraohte, eamente substituídos por matérias·primas elaboradas a partir
Aus den Augen koUerten Tränen auch sobretuto do petróleo. A matéria plástica, nome genérico de

h B h uma grande gama de produtos sintéticos,' é um doa principais"ielsn suf meinen vorste e.nden aue.
elementos que os novos carros vllo introduzindo' em muitos

- XI - itenl tanto da carroceria como do 'Motor. Diversos modelos
Dal sich der "Aud're" meqgt mit ein da General Motors usam toda a Irente mOldada em' poHéster
In der tollen GEischichte mit dem Wein, relorçado com fibra de Viidro, como o modelo Regal da DiVi.,

11
.

h I f' d
-

k silo Buiek, da General Motors. ,

'Der Emsi wo te &lIC tor eu lar ruc en
, O Bmek CentartOn .tem de plástico, entre outras, umaWenn er Ilich bückt, macht er n'k�ummen' Rücken.

capa grande de poliéster que esconde ,a capota conversível.
Bis zum .nächsten Fest, hätte 8S no('h ZeU quando abaixada, e uma peça tripla que combina a cobertura
Villeicht denkt er: Gerät eB in Vergessenheit? do radiador, o reservatório de água para lavar o para-briSA e

.

Dooh Sie 'sind nUn 8uch drauf reingefallen o protetor circular da. hélice do motor. Esse conjunto é leito
de pl{lstlco .Bi'aDco translúcido que faciHta a Inspeçllo da Agua.Wer ,iel vom Wein trinken .pricht, wird Lallen Intimeros OUtl'06 itens podem ser citados,em todos oe autom6-

Drum stellen ,Sie auch bei Eugen trinen Wein dazu veil atuais da GM, inclusive o Chevette, lançado a mais de
Denn wir beide tt:lÍnken Doch nicht auf Du und Du. um ano no BrasU e o Chevrolet Opala, atualmente o quarto

X
.

carro mais vendido no país, .

'
.

.
- -

.
As peoas confeccionadas d. materials pl6sticol aprelen-Auoh Bchreiben Sie so tiel über Molke 8aft tam 'uma relaçllo grande de. vantagens, ae comparadas com a�Vom FeU,·Miloh und Nahrungskraft. siDiUares de aço: silo bem mall leves, sem deixar de ler re�

loh sollte meinen Si� .eien aus einer Molkerei aekam.en listentel, nllo solrem a oxtdaQlo, permitem melhor acabamen·
Woher haben Sie lonst dieBe Kentnisle bergenommen�' to e 110 facUmente removíveis em caso de lubstituiQllo'
Oder .lnd 81·e· e·l·n Gelehr6er KopflI.

,--
.

' A resistência dos materials plálticos· empregados nos
DI' veiculos da GM em todo o mundo Ie deve ler levado estAgioVergasen dia Vitamine,u R.W, in den Topf , de pesquisa e aperfeiçoamento alcançado peta indústria qui-

Das PaU "c)Dwegen durch die Rippen luslehwitzen mica que vem descobrindo matérias-primas slJ)tétfcal cada
"

h b Ab'· k h'· vez mats lorte e diversificadas, tendo em· vista sempre o tra-Glaube dai Sie sio ei der r eh aum er hZln.
. balho a ser real1�do pela peça de plástico e o esforoo que- X r-

'ela deverá suportar quando em .uso continuado.Soheinbar ganz still und (ohne Mut
Ist der' CorupA Mann Hellml1.th, ,

Die Verse' waren Humor' inl Baus
Und 'jetzt ist die ganze Geschichte aUB.

Für meine Verge - Freunde, TAchau, 'fschau
Wurde Ioum Elsen gerufen von meiner .Frau... .

Der Leser Documentos ,Extraviados
_..... ! �_... ........ ' �-...........

.....-..cl;'
Eu, JOS� STEINDL JR., brasileiro, CaS&doT··, mo�-

, torista residente e domiciliado à Rua José heo-
Dp Relnoldo lIupa... 'doro Ribtiro. 450, nesta cidade de Jaraguá do Sul,·

.

i
' sc: declaro para os devidos fins e efeitos que foram

II II �extraviadoB Oll seguintes documentos:
r I ADTOQ.ADO .. Carteira Nacional de Habilitação (Profissional)

Oarteira de Identidade '

Ellorit6rio' ao lado da Prefeitura ' Carteira de INP8
Carteira de Saftde.

JÂ�AGUÁ DO SUL
, Jaraguá do Sul: 28 de agosto de 1974.

,.._.... ; .: ''''-'� José StelDdl Jr.

Crônica
, 'lo

Carioca
_'osé Rainha

Senhora OU) Senhorita? - FrànQ8, Ale
manha, Suiq8 e outroB palses decidiram que toda
mulher lolteira, Qom mais de ,int6 anoa. po d e'r"
atender por senhorita diante da nota lei. As mães
solteiras receber�m, na Europa, çoa satisfação, a

citl!ds lei, institucionalizando o tratamento de SE
NHORA para todas as molherel (FN-U·06). Agora
.ó I) senhorita nesses pailas quem quer.

Amor e Ciume - Mozart.Monteiro, reoen

temente, contou.a frieza em q.ue tivia um o88al, eß)

Lyon·Françs. Ele, industrial e ela não lhe dava im
portADora. "Vou experimenta.r, o oiume." ,Comprou
lima boneca que, quando cheia, pareaia uma mulher.
Punha-a ao seu lado no Beu 8utomóvel, com qaem
Ira visto. Começaram os avisos anonimos a ela, 1,-

f
98ndo· a a virifioar a. exatidão das notícias que .r1-

cebia. Ba já vi meu marido com ela no o,arro, res·'
pondeu· uma denunciante. Foi ela à JUltiç8, pedindo

. di'órcio, que foi ooncedido pelo juiz 80 depois ela.
sobe que a outra era apenas... uma· boneca. Era.
tarda e' não houve aduhédo.

A.DVOGADO

Av.� Franklin Roosevelt, 23 - ,Grupo 303

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

..

, Escritório
, , .

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COITABILIDADE - SEGUROS

sob a direção' do economista 8, contador:
. Eugênio Vitor Schmöckel

. CPF, U04354229
Rua I, (Mal. DeOdoro) 122/130

. Fone ZOH - Cx. Postal, 19

.Jaraguá do ,Sul
.

Santa Caw;ma
. Recurs08 fl8cals e administrativos - Contabilidade

Servl�o de marcaI e pàtentes - fotocópias
, Legtalaçlo trabalhista e INPS - Segur08 em geral

.
Serviçol aéreos Vadg

Desde 1944 à lerviço do progre880 deJaragui do Sul
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Centro Cívico Escolar
"Coronel' Jourdan"

Arnoldo Alexandre

Atendendo eonvíte, por sinal honroso, do DOS-

so querido amigo e secretário da Prefeitura de Ga

ruva 8 Presidente da Comissão do MQbral daquele

Autoridades de Jaraguá Prestigiam sua Funda"ão município, sr, Carlos de Oliveira Borges, no último
" sábado de agosto descemoa a serra para participar

Dentre dos feslejos cívicos, programados pelo em joinville, do juri que escolheu a "MAIS BELA.

Colégio São Luís, no presente ano, constava a, .run- MOBRALENSE", num concurso onde eonenrreu ean

dação de um CCE;, como seu Patrono. fIgura o nome didatas dos muuíeípíos de Joinville, Garuva, Gua-

do Fundador da quase centemirià Jaroguá: CeI. JOUR ramírím, Barra Velha, Campo Alegre e São Fran-

DAN,
cisco do Sul Seis meças com excelente padrão de

beleza. O juri loi eonstítuído por representantes de

Realçaram o alo: MM. Dr" Juiz de Direito, Alva- todos 08 munícípíos concorrentes, membros do Mo

ro Wandelli Filho; E�mo, Sr. Prefeito Municipal, Prof, brat e dos respectivos Executivos. Preeentes,' para
Eueênio Strebe; llmo, Dr, José Alberto Barbosa, MD. alegria nossa, estavam o prefeito de Garuva, .sr.

promotor Público; Vereador José Alberto Klitzke; Vi· Darci Pereira da Costa e o jovem vice- prefeito de

ce-Prefeilo loão Lúció da Costa; Sr. Coordenador Lo- !São Francisco do Sul sr, Luiz Oarlos fde Freitas. O

cal de Ensino, Prof. Aristídes Gonçalves; Sr. Inspetor certame teve por local a Sociedade "Alvorada" do

Municipal de Ensino, Prof. Dolcídio Menel, Sr. Pastor Iririú, onde chegamos com bastante antecedência

da Igreja Evangélica Lurerene. Rvdo, Egberto Schwanz; para priv8r da simpatia e do atendimento f!dalgo
Ora. Ondtne Waodelli, DO. elS(ilosa do Dr. Juiz de Di- que nos foi dl-peneado pelos srs. Osmsnn Lohmaan,

retro; Irmã Julita. MD. díretore do Colégio Divina Pro- presidente, e Ivo Fernandes Dias, presidente do

vidência; Irmio Alcídio, MD. dlretor do Colégio sao Conselho Delíberatívo da entidade, Sentimos que

Luis; Prof Holsedo Gonçalves, MD. diretor da E.B. essa Sociedade é de fato uma "Alvorada de 'I'srau

Holende Gonçalves; Prola Yaro' FiDkbeiner. MD, Di- ra quando sabemos que sua séde social, o magní
retere da E.B. Abdon Batiste; Profa. Mariza R. Gumz, fIoo salão, com salas para recepção de conTidad'os

MD, diretora da E B. Heleodoro Borges; Profa. Dulce e autoridades, secretaria, excelente cozinha, salão

Rau. MD. diretora da E.B. Euclides da Cunha; Profa. para restaurante, área Interna para o exercício de

Regina Leoni repreeenrendo a E.B, Roland � Dorn- 'tiros ao alvo. tudo isto e mais o que está por aeon

busch Prole. Relina Fodi represenrende a Escola la- tecer. foi construído na base do earínho » dedica

rllguá; presemes também os ôrs Profesacres do Co- ção exclusiva pelos söcíos que demandavam de luas

.Iégio São Luís: Ignácio Cechin. Osvaldo ôerler, Luiz atividades empregatícias PU patronaís e se devota

Kroth, Paulo MarineIli. BVdldo ôprlcigo, Afonso Heck, vam ao serviço de construção da sede realizando o

Hilário Stephani, Severino Bernardi, ·Paulo Mo- mutirão do amor pelo Clube. Êm verdade o progres·

.relli (Secretário). Marcflio Casllrollo (CoMdenádor do so da Sociedade Alvorada nos impressionou 8 de

Curso' Colegial) para representantes eSludanlis, com- ve servir dEi estímulo a outros centros, mas vamos

pareceram ao ato:' Dagmar R. Hruschka, Mara L. We- filiar do concurso. Em meio ao' Baile animado por

ber, Cíntia M.A. Pereira, Sônl4� Airoso. Marcos A. um incrementado conjunto de São Francisco do

Beneta� Eraldo Doring, Robin .H, Pal!old, ,Ew�ldo Sul, fni constituída a mesa julgadora e téve início

Schiewe Ir. Alberto Bauer NeID, Paulo Marcaflo, Mar o dellfile das seis belas candidatas. Se'ria injusto in·

li Has�e, edson Koch e Márcia Prado. 'dividualizar, as qualidades físicas das candidatas. A

A todos 118 pessoas presenles ao ato da fundação, candidata de Barra Velha foi a vencedora, com

foi oferecido um coquetel� por parle da direção do méritos, oomo poderia ser qualquer uma das con-

,Oolégio São Lu{s. enrrentes, Co.nhecido o resultado, as candidatas vol-

No decorrer da semana, os líderes de classe st)b taram ao salão para receber o aplauso dlls presen

a I)r'ealação do Prof. Irmão Marcflio, estão organ,- tes ti uma a uma receberam um mimo o.ferta de

zaodo uma Direloria provisória. proceder 'a revisão seus municfpios, co.m exceção da candidata de São

final dos Estaluros e preparar uma Assembléia CODS- Francisco do. Sul que ganhou apenas um b e i j o.

tllutiva do CCI! • CeI. JOURDAN" a fim de eleger a Terra com nome dto Santo pobre. sem imaginação.,

1.a Direloria �fetiva e dar infcio 6S larefas imedilltas dá nisso. E lamentável. Essa nota dissonante Virá tln

de funcionam€Dlo. sinar QS francisquense que 'todo aquele que con,

É mais uma entidade que vem enriquecer' nossa
corre 8 um concurso tem direito a uma lembrança,
por mail! insignifioante que 8('j8. No resto do Baile

ComunIdade Jaraguaense, dlspbsttl a colaborar em lu- '

da Integração transcoreu em,meio a harmonia, rítmo
do o que se f zer oporluno para o engrandecimento � beleza.
do espfrito cíviCO; desde já, põe se à disposição das

demais Associações empen�adas e vincul'adas ao de

seovolvhriento de no�sa quase Cenu;nária Jaraguá.

em SCll1l -lar
A oração em comum·

Se o 'oristiaDil5mo é "relegiAo de comunidade";
se a familia é uma "pequena Igrej!l", muito natu

ral que seus membros se reúnam para rezarem

juntol.
A d"voçlo a Nossa Senhora foi sempre o apa

nágio das lammal católioas.
, Quantal vinr.am" e vivem felizea. rezllndo o

terço em comum d(ariamentel
Os criitlios atualizadol sabem que a devoção

a {'folsa Senhora é atual. O Concilio Vaticano II

dedioou a Maria um capítulo inteiro da 'CoDstitui

çlo "Lumen gantium". O papa Paulo VI a 2 de le

Tereiro deate ano, dirigiu ao mundo inteiro uma

exertaçlo lobre o culto à Virgem Maria (publi.à
da em L'Oaservatore Romano em Português, no dia
24-374

,
Na 3 .• parte desta exortação, o papa dA indi

caçõe. a propósito dos pl.dos.os exercíoit>s do" An·

lelus Domini" (Ave Maria) do SaDto Rosário (terço).
.

Se o elpaço permitesse, transcreveria aqui aa
beUlsimal explicaçõfj's e exortações dadas, pel,o
Santo Padre Delt. capitulo

"O Rosário é oração evangélica.,.
,.

"ß oração cristológica".
"ß contemplaçlo 'em,comunhão com Maria"

etc.,eto., '

A famma "célula primeira -e vital. da Bocied�;
de", "Igreja doméstica" e "Santuárl� .do Lar.

gaDharil� com a oração em comum, prlD01paimente
com a reza do "terço". (N.52).

A Sagrada, Escritura, por sua vez. nlo "cansa"

de falar da oraçlo nas refeições (SI 103.27 da ora·

çlo damanhã (SI 5,4 da oraçlo da noite
. (�I 54.17-18).

De fato, que ho:-a feliz a, das rehleoes, quan

do a ramma pede a benção de 'Deus, com prec11

, como esta:

"Abençoai,' Senhor, a mesa deste lar
"

E na mesa do céu guardai-nos um lugar
E como adormetiem felizes os membros da fb

mma qu� ie reconciliam entre si e com Deul an-

tes do repousol .

'

Que soa lamUia tenha esta' felIcidade: .ão 08

, �eus votos, sine'eros!
Maria A. Ghisleni

o Baile �a ,Integraçãl �o Mobral EDITAL
(Ação de Usucapião)

O Doutor Joio Paulo Pasquall, Juiz Substitu

to "no Exercito do Oargo de Juiz de Direito da 00-

marca de Jaraguá do Sul, Estado de Banta Oatari

.
na, na Forma da lei etc...

\

FAZ SABER. a todos quantos o presente edi·

tal de citação. com o prazo de trinta (30) dia's...,i·
rem Oll dele conhecimento ti9arem e Interesser pos

S8, que por parte de Antonio Gonçalves de Bllrros, brasileí
ro, 9iúvo, aposentado, residente e domioiliado à Rua

Oel. Bernardo Grubba, nesta cidade, atrué8 seu

bastante procurador, ad90gado dr. Friedp) Sohaoht,
foi requerida uma AQÃO DE USUOAPIÃO, para'
aquisi9ão do im6'el a aeguir desorito: "UM TERRE

NO, urbano. com a ärea de 3,095.75 metroI quadra'
dos, fazendo frente oom a Rua n.O 24, Oel. Bsrnar

do Grubba em 94,90 metros; com a Rua Getúlie

Vargas em 45 metros; confrontando, por outro lado

com terras de 'Anoa ou Anita Fontana. em 75,90
metros, e -fundos, em 27.50 metros, com a linha da

estrada de ferro (R.F,F.R.vP.S.O).

Na referida aqão foi proferido o despache do

seguinte teor: - '�I - Tratam Oll pralentea aotos de

.
BQllo de usucapião. "Designe nora audi6neill de [ue
tifioaçãCll pl é9ia de p08se, o dia 28:1074, às, 14,00

horas. Oumpra-se o disposto ne Art, 9(2, inoiso II,'
parágrafo 2.°, do OPO. Jaraguä do Sol, 29 07-74, (8)
Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito, em ex.ro."

E, para que chegue RO coaheelmento de todos

os Intersssadoa ausentes. incertos e desconhecidos,
foi expedido O presente edital qua serA publicado
na forma da lei e afixado DO lugar de costume. na

sede deste Juizo. 'alendo esta oitHQão para toeios OR

atos do processo. correndo o prazo de 15 dias, para
contestar, da intimaQão da decisão que declarar jus
tificada a posse, sob pena de não sendo 'contsatada

8 ação, se presumirem como 'Verdadeiros, oa fatOI
articubdos pelo réquersnle, Dado e passado nesta

cidade de Jaragu4 do Sul, 80S primeiro dia do mô&

de agosto do ,8no de mil, no'Vecentos e setenta e

ql1atro.
'

Eu, (a) amadeu Mahfud. eBcri,ão, o sub8orni.

,
(�) João Paulo P�quali,

, Juiz Substituto, em' exercício

Informativo AC'ARESC
Campanha da _ Alimentação -Racional

, parte final

Devemos comer carne e mdis legumes e' frulaa

e menos café e mals leite' e não devemos fazer o

peixe morrer pela boca.
"Comer para viver e não viver para comer".

PorlaDto, a alimenlação deve ser: lacto ovo-ve

gelarlanil e com acréscimo de carDe e similares.

A 8uperaHmeot&:lção leva à obsiliade. artrilfsmo

(ureia e uratos nas .arliculações) ao diabete, gEl".. (áci-'
do úrico II: uratos no sangue). \

Nos pré escolorea e eecolares há deficifncia de

proleínas. às vrzes por usarem pouca carne, visceras

e similares. Pode haver deficiêDcia da cálcio e oulros

mim�rals devido escasso uso de leite, derivados II:

verduras.
'

Uma sujesl4o: Campanha:
Uma horta em todo quintal.
Há cscasses de vitaminas devido consumo bai

xo de verduras crQllIs e de manteiga e ovos.

12,0 - CODsequências de defeiluosa alimentação:
A suboutriç40 e esla leva a doenças intestinaia

(diarréias infeccloslls). E com a subnutrição o traba

lho é reduzido e há o retardamento psfquico e' os es

colares aprendem menos e ainda há p0p,rez. devido

inércia, sem vontade de trabalhar e surge o 8ub-de·

senvolvimento.
É nosso .dever antes de finalizar dizer com vo-

ds.
Saúde não é previJégio dos ricoa, mas dos ri

cos de esplrito e favorecida pqr Deus.
Sàúde é harmoaia pefqúico funcioDaI de Jodo

organismo.
,

Sl1úde é tudo aquilo que apresenlamos quando
nosso organlimo Irabalha juslameute bem sem altera

ções e o nosso psíquico catá em CODSODân&ia com o

mesmo. dando aquela aleeria e bem esuir geral.
A saúde Pública visa a reintegração familiar e

social para o bem eslar de cada um e, progresso ee-
rol da Nação.'

-

Dr. l"ranciaco A. Piccione
Coord. de'! Comissão Municipal

De Saúde - Corupá

ANA MAR!A, NARDI - EDR
Secretária Comissão Municipal
de Saúde - Corupá

FREUDE
Allen Menschen, erdg�boren,
Wuenschen Freude wir und GluEck.
Gutes Werk geht nichl.gerloren.
Vielfach keh,'a zo una' zurueck.

F7eudenkaime WOll'll wir senken
In die Gurten der ,Natur, .

Sohoen'res koenllen wir nioht schenkeD,
Als 90n Freude eine Spar.

Denn ea illt die Menschenliebe,
Die ZlH' luten Tat .os zwingt.
Die ins graue Weltgetriebe
Dir ein Fru_.nkohen Freude bringt.

Ach, BO kurz i8t unBer Leben,
Und so ,iel wírd hier geweint.
Darum lust unI Fraude geben,
Solang uns die Sonne lohàint.

Freude, immer wieder Freude,
Sei atéta die Devise dein,
Als eiD le�ohtel!ldlll8 Gesohmeide

Soll Bie dein Begleit@r lein.

RodoU Hirsohfeld, Sio Paulo

Ladrão mostra· técnica
para roubar galinhas

, CURITIBA - Primeiro enfiamol o galo fI.ntra
do saco. Se a gente começar pelas galinhas " galo
começa a gritar acordando todo mURdo. o rem6-
die 'sair eôrrendo. ASBim Ari de Oliveira, 21 aDOB

contou lua t6cnic8 para roubar galinha. a08 age.·
tes da equipe "C" da Delegacia de Furtos e Rou
bOB de Curitiba. ,Ari oontou dizendo que outro. la
drões especialista. no genero contaram que o sa

co deTe 8atar molhadC), maa ele' acha.que é deiDe·
.cessArio. O galo ,estando preso o resto 6 facil. Ou
tros ainda U8am o saeo úmido para d,eixar a gali
nha .ncourada. Ari afirmou ainda que sabendo pe
gar a. ealinbas nlo é preciso muito trabalho. Ele
e om 'outro companheiro pegam a galinha pela cabe·

,. 9a e pelas alu. Nun.c. pelol pé. e depois colocam
a cabeça da 'galiDlla embaixo' de Buas alas. Dai
elas oontinuam dormindo. Por Ber um negóoio ren

doso pois a8 galinhas e,r�m Tendidas por 5,60 o
'

quilo., Ati e seu colega de profissão roubaram mais '

de cem galinhal nOI últimoB dias.
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c o 'R R E '1'0 . O O P. O V O
O dr. Oarlos Moacyr de Faria· Souto continua

N. 2.802 com 08 seus fam0808 despachos, levando muttos a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'==!!!!!!!!!!!O! ere r que se tra ta de um truque de noase redação.

Para os que quizerem eonterír com o original, elll
Itaocara, confrontem com o PrOC88.0 n.O 537:

"Pecuária Nova Friburgo. Pagamento de for.
micida Mirex. Pague-se. Mirex veio, praticamente,
solucionar o problema da saúva. :É pena que seu
preço nil? seja vil. MS8 vil é o Inseto que ela elí
mina. De fato, temos que combater 11 8aúva, ei,
que somos superíores a ela e maís íntelígentes. O
mal da saúva é ter bom paladar. Gosta das plantai

Transmitindo 8S preo- que gostamos .. Couve, Alface, legumes em geral.
eupaeões de agrículteres Na falta vão 8S roseiras, as laranjeiras, etc..•. Não
eatarínensee, o Deputado fosse isto e o animal-homem as deixaria viver trau
WILMAR DALLANHOL, quilamente como vivem milhares de eo-írmãs da
vice-líder do Governo re- mesma espécie, mas não da

-

íamílle das saúvas. A
latou da tribuna da CAma- inteligência das formigas, entretanto, é notável.
ra, 88 difiouldades expe- Conversam entre sí, fazem meís tune ís em um mês
rimentadas pelos que de- do que o Carlos Lacerda sm 4 anos. :É verdade
cidem vender prcpríeda- que não furam as pedra mas, também, só trabalham
des rurais. com seus prôprtos membros, e, geralmente, só o

Bsclareee o Dequtado fäzem à noite para dificultar as represálias. Formí
Wilmar Dallanhol; qual- ga, para mim, é símbolo de trabalho 'ii de previdên
quer agricultor que deseja eía. Símbolo de pertinência e teimosia. Não con

Tender terras está sujeito corda, poís, �uàndo, S8 p.rete?,dendo. diz.er alguém
à presentação de um C8r- - é po�c�. mt!llIgente, s� d.IZ: tem lntelígêncía de
tifieado de quitação do forml�a. T�!,ant� a Iormíga predadora, a saúva, ae

Funrural que lhe exige demaís deviam, Inelusíve, ter a proteção de uma

o compr�v8nte do cedes- Liga qualguer. São úteis, limpam a terra das im

tro, cópia da última deela- pu�ezal, qu�lquer animal morto , logo. denrado
ração do imposto de Renda evitando-se mú�ero� males. Só nã? de��Jo. que te

e com ela junte todos os nha algum Iormlgueíro perto da mmha última mo

eomueovantea de Tendas rada". ii: qua eu não me sinto bem alimentando

que Integralizem o valor formigas. �� quero Tirar poeira de Itaoeare. Já dís
declarado no A n e x o G Ba por qua •

dos últimos õ anos.
Reclama o deputado

Dllllanhol queaossgri
cultorel é quase imposst
vel latisfazer tal exigên
cia criada aliás por tex·
to de regulamento que
retroagiu.

.

.

Solicitando a raTi8ão
do texto legal, o Depu�
tado Wilmar Dallanhol
acrecenta que 08 lavra
dores, gente simples, não
guardam aqueles papéis,

. at6 porque nlo podiam
prever que um disposi
tivo posteriormente, fos
se estabelecer tal exi·
gência.

ANO LVI IARAGUÃ DO SUL (SANTA CATARINA) Sábado 14 de Setembro de 1974
.

29 . anos separam 2 amigos de farda
o Prefeito Prof. Eugênio Strebe, entre a volumoaa correspondência oficial

que lhe é distribuída em seu gabinete, recebeu uma com um cunho todo especial.
De acordo com O' missivista, apelava para o Prefeito do cidade, pera localizar um
seu Amigo. Amigo de fardo, dizia - dos tempos da II Guerra Mundial, da Cam
panha da FEB .na 1t6 lie, onde ambos sorriram e choraram li. ceneees e as incer
lesas de um campo de batalha. Eram parles CIOs breeínhos brasileiros que hevlem
sido escalonados pe ra lutar nOI campos da 1161ia. junto com outros conttgentea
mtlueres, mes onde a coragem do soldado brasileiro, com a cobra fumando, de
senheda no seu uniforme, lhe dava a fibra de verdadeiro herói. O Expedtctonérlc
mísatvteta identificava-se como José Luiz Guimarães, gaúcho de boa cepa, que
procurava por um companhetro cererlnease chamado Amaro Marlin$ dai Santos.

É cloro que não foi preciso procurar murro pare localizar o Amaro Martins
dos Santos, practnha como o José Luiz; funcionário, da Empresa Brasileirll de
Correios e Telégrafos, que continúa servindo à Nação, distribuindo e recolhendo
a correspondência de possa cidade, um verdadeiro intermediário da comunicação
moderna.

O Prefeilo ôrrebe chamou o Amaro e lhe mostrou a carta pere que ee in
telresae do seu inteiro teor, Aí a emoção tomou cQnla do nosso pracinha. Quem
haveria de pensar que, depois de 29 anos um companheiro poderia ainda se lem
brar do seu nome, ambos agora medurões, com fllmflill essentede e os filhos se

encamtnhendo para a vida, com muitos companheiros já falecidos. O Amllro Mar
rlns dos Santos, preclnha como muitos outros, que desfilaram em IIUd grande
maioria De parada eívlca .de 7 de setembro. não se conteve de tão contente por
1I1Iber que ainda vivia seu companheiro gaucho. Amaro já eslava na Itália quando
ii de ae juntou José Luiz. � desde aquele momentoselaram uma amizade que o

lempo não conseguiu destruir. Agora, se Deus quizer e permitir, voltarão a en

eenrrer-ee para um amplexc fraterno como aquele que Irocaram ao se separarem,
demandando cede �

um para o seu Estado de origem.
Por oportuno, damoa ebetxo II eerre do sr, José Luiz Gllimllrãee: "Porto

Alegre, em 23 de lIgosto de 1974. llmo. Sr. Dr. Eugenio S,rebe, 0.0. Prefeilo de
Jaraguá do �ul. SlIudllçõe,. .

.Bu lIbaixo assinlldo. JOSÉ LUIZ GU!MARÄeS, 2.0 Ten. reformado do
exército, ex�inlegrante da extinta f'or9a Expedicionária ,Brasileira (FEB). residente
à rUll Cap. Pedro W�r1ang, 614 - Intercap Parlenon, em PorlO Alegre - RS, ve·
nho por m�io deslll solicllar a V. Sia, se digne ioformllr, se poss(vel, aobre o

:Jlradeiro de um cidddão que há anos atr6z era morador dessa cidode, ou ainda o é.
O referido senhor chama-se AMARO MARTINS DOS SANTOS, e é ca.

sado com a filha do ar. Mlithlas, que era propriet6r1o de um holel lá pelo ano de
1946.

Servimos junlo. nos campos da Itália, viemos no mesmo navio para o

Brasil, viajllmos juntos no mesmo Irem para o sul, e aí em SaDIa Calarina ,nos
aeparomos, para nunca mais nos vermos. Em 1946 recebi DO Rio am convite pllra
seu casamenlo. Foi li áltima Citrta que recebi. Enviei váriaa cllrtas e nunca live
resposta.

Eslou com uma 'viagem marcllda pllra novembro, duranIe as férias de meu

filho. Irei alé o Ealado do Esp(rito Santo e, conforme li respoata desta, se posili�
Vll. darei um pulo alé Jarllguâ, para ve-Jo, pois que me alegrará muilá, It aprovei
tarei li oporlunidade pc!lrll lhe agradecer este ob'séquio, pessolilmenle.

Se responder esla, solicito que a remeta por porle registrado.
Saudações expediCionárias. ass. José Luiz Guimaries:' Ê o caso de se repelir

aqui as estrofes de uma canção alemã, que diz: Ich halle einen lameraden, einen besse
rei linde Ich nicht. o que traduzido significa: EI linha .um camarada. a� melhor nio encollrei...

E M P R E S Á R lOS,
·

T U R IST A S
a VAR.IG sente-se honrada pelo. que pode fazer pelos seus ne

gócios • passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo_, beneficie·se dos seus serviços.

, Peça informações à VARIG
Av. Mil. Deodoro da Fonseca, 122/130 - Fone 2023

Jaraguá do Sul - SC

VARIG VARIGViage VARIG

Informativo JARITA
\ IN·FORMATIVQ JARI�
TA é órgão de circulfl�
9,io interna da indústria
Textil Jarita 8.A, sedia�
da em !tapoeuzinho, nes
te municipio. Mas o ter
"eiro número,' referente
ao& meses de junho/ju�
lho/agosto, teve UIß ca

ráter especial e laiu às
roas, para

- oomunioar
um fato auspicioso: o

20 o ano de fundação.
-Par� que toda a popula
ção tomasse conheci·
mento do deienvolvi
mento de uma' empresa
que a 19 de ago8to de
1954, dava os primeiros
passos rumos ao seu

resplandescente progres
so.

dos artigol se reco'men
da a todos quantos quei
ra inteirar-Ie dos assun
to" relativos a indústria
a SU8 diretoria, ao pea
loal empregado. o que
fazem e o que preJeo
dem no cenário tlmpre
larial jaraguaenll8. Pa
rabén8 a Indústria Tex
til Jarita S.A. e ao In
formativg. JARlTA.

"Correio do Povo"

·um Jornal

� Serviço do Povo

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pod.e
ser você.'

A edição festin do
Informativo Jarita, fun-'
dado em 18 de' feTerei·
10 de 1974, por Ivaldo
8acht, J!; lia A. Froehner
e Ademar Fischer,' de
fato, está muita capri�
ehatia e a diversifioaçio

o primeiro
aniversário da
Revolução
Chilena
A 11 d. Retembro' de

1974 tranoorreu. o pri�
meiro ano da revoluçl0
chilena, quando ai For
çai Armadal depuzeram
o Prelidente Salvador
Allende, depois de .8E1

verifioa!'em si tua ç õ es
dramátioas entN� pOTO,
exeroito e o gOTerno do
Chile.

A artieulista Inê8 Soa
rei, da Sociedade de Es·
tudos Poiiticos, Econo�
micos e Sociais

,

,SEPES, do Estado de São
Paulo, escreveu substan
cial artigo alusivo, visan
do o esclarecimento da
opinião pública brasilei
ra sobre 8S novai reb�
lidades do país irmão
e que está spndo publi
cado na integra em to
dOlos grandes jornai8
do pail.

Dallanhol -
venderde
terras está
difícil

Rotary.
relembra
"Dia do
Soldado"
'e 7 de
Setembro
Dia 05 de setembro o

ROTARY CLUB DE GUA�
RAMIRIM em comemo�

raçAo a Semana da Pá
tria, participando dos
festejos da INDEPEN- .

D:mNCIA DO BRASIL
conVidou o Capitão DO�
MINGOS 8ÁVIO LUZ
BARlbOS do 62.0 Bata·
lhAo de Infantaria de
Joinville, SC, para parti�
'cipar de reunião ordiná·
ria do Clube, aonde
apó8 o jantar, rotarianos
e convidados dirigiran-lIe
ao "COL:ÉGIO NORMAL
PREFEITO LAURO ZIM
MERMANN" e ali com

autorização do diretor

daquele etltabelecimento
Ur. Gerson Boaventura
Ferreira, 8 com a pr.
lença dos professores e

81unos dq 2.° grau tive
mos uma brilhante palel�
tra sobre o "EX�ROITO"
pelo capitão Domingos
Sávio Luz Barros e após
uma projeção de SUdes
pelos Cabos Jorge Pos
senti Leat e Edson Nas
cimento Borges,. de�
monstrando ,aos presen
tes I) que é e o que faz
o "EXÉCITO BRASI
LEIRO" plSra o engran
decimento de nossa Pá�
tria ..

Os .Despcches do
Dr. Prefeito,

Voltaremol

Delegacia de Polícia da
Comarca tem novo titular
RecebeiDOs ateooiollo

oficio do Bél. Odilon
Claudino dos Santol, em
que comunica haver si
do nomeado por ato do
Governador do Estado,
para exercer as funções
de Delegado de Policia
da Comarca, substituin
do o sr: Altanir Carlos

Sagaz, tendo assumido
.

8S funções no dia 5 d.
s8tembru de lQ74.
Ao novo Delegade d.

Policia da Comarca a8

boas vindas desta folha
com os votol de uma

feliz e p!,ofíoua gestiio
a frente da especializa
da da eidade.

Cobrança de Custas
Trabalbistas é condenada
A Justiça do Trabalho

poslui, em n08SO pais,
larga conotação social.
:É o que afirma o depu·
tado Wilmar Dallanhol,
Vice Lider do Governo,
acrescentando que por
ser estatal verbas para
seu funcionamento estILo
incluidas no OrçaiDento
da União. Juizes, escri
Tães, avaliadores, conta·
dores e porteiros são
pagos pela União.

.

Dai ser extranhável
• cobraóça· de custas

Judiciais, impondo-se o

reexame do problema
com o objetivo de evi-,
tar-s8 o mal maior con
clui o Deputado Wilmar
Dallanhol

.
isto é, o di

torDar proibitivo ao tra

balhador, sem recursol
, a iniciativa de recorrer

à Justiça do Trabalho
pela. falta de condições
para pagá-la.

PQrque pararam
as aonstru�õesl·

A população dai localidade. de Braço Ribel·
rAo Cavalo e Jaraguá 84, ambas no interior. d.
Jaraguä do Sul, Be encontra apreensiva diante do
fato das obras de construçlo da. escolas estaduais
localizadas naquelas áreas se en.ootrarem comple
tamente paralizadas. Há 'inclusiTe quem afirme qUI
os moradores, na maioria agricultor.es, e$tariam
propen80S a um abaixo assinado para sensibilizar
as autoridedes 8staduais a S8 pronunciarem a "res

peito, visto que há algum tempo a. obras de conl�

trução das 8scolss se encontram completament�
parali�ada8. .

O prefeito municipal Eugênio Strebe, afirmou
que espera um pronunciamento das autoridade.
educacionais acerca do problema, pois a constru,
ção das escolas na8 duas localidad@s era aguardada
oom singular interelse, visto o grande número de
crianças em idade de freqüentarem OI bancos es

colares. Ma8 como o próprio govêrno· (6)deral, se

guido de perto pelos govêrnos estaduais, e8tão
atent08 para ti fator educação, é de 'se esperar
que as autoridades se' pronunciem a respeito da
paral!zaçlo da8 obras de construçäo

. das *,scola8
e8taduais de Braço Ribeirão Cavalo e Jaraguá 84,
no interior de Jaragu'. do Sul.
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