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Intcícu
Desde 2a. feira úllima

teve início efetivo a cem

penha política em Jaraguá
do Sul, com víste para
as eleições de 15 de No
vembro de 1974.

Embora alguns comí
cios esporádicos, a pro
pagdnda política greruíre
pela Rád,o Jaraguá come

çou ne úlrima 2a.-feirél
falando a Arena e a opo
sição em dois períodos,
de acordo com a lei elet-

Dtreror :

Eugênio Vitor Schmöckel
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JARAGUÁ DO BUL
CápUal sul americana do chapéu

<

aamp-anha Pcltttcc
foral, iniciando-se o pri·
meiro das t8 às 19 horas
e o segundo das 21 às
22 horas, diariamente.

A Areqa leragueenee
que apóia os nomes de
Ocrecíllo Pedro Ramos,
pera a sua reeleição à
Assembléia Legtslertva,
Pedro Colín e Ademar
Garcia Filho, pera a Câ
mara Federal e Ivo ôrl
veira, para o SeDt1!do, tem
usado os espaço de tem-
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Vereadores, o presidente
da ARENA local, jorna
lista Eugênio ôchmöckel,
devendo ainda se fazer
ouvir os ex prefeitos. e os

membros do Diretório,
num esforço comum pera
dar atendimento aos ape
los do Senador Antonio
Carlos Konder Reis que
a ii de .outubro será eleito
pela Assembléia Lellislati
v. de �anla Catarina; o

futuro Governador de to
dos os cetertnenses.

1 O-=rgãO_de maior penetração no interior do nordeste catari_n_e_n6__e --'

i\no LVI - JARAGUA DO SUL (Santa Catarina)

Roubos
Jaraguá do Sul está

pagando o preço do seu

desenvolvimenlo. O cres

cimento da cidade tem

atraído, também gente in
desejável, que aqui vem

aventurar, Eles formam o

lado negativo da socieda
de [sregueense que, aliás,
sempre existiu em qual
quer cidade, mas que de
ve ter uma certa propor
ção nas cemedes sociais.
Em Ieregué do Sul, ul

timamente, os roubos e

assaltos estão excedendo
à normalidade. Residên
eles esiêo sendo assalta
dos e do seu interior são
subrreídos valiosos obje
tos Casas cornercrare

também estão na mira dos
,

malfeitores, roubando mer

cadorias de valor.

Recentemente um veícu
lo estectcnedo nos fundos
do Hotel Central teve Iur
lado vários de seus per
tences e nesta semana os

e
meliantes roubaram no

estacionamento do Nelo
Hotel um caro de um via
lente ali hospedado,
Embora não se pos8a

seebar eompletemenre com
ee vadios, ladrões e es

seltentes de uma cidade,
é preciso se tentar por
um freio, principalmente
agora quando lunro da
Polícia local se formou a

Guarda Noturna, encarre

gada de zelar-pela segu
rança e tranqüilidade de
seus moradores.

Já vão looge os anos

em que es residências
não erern cercadas e não
havia muro de proteção
em Irenie aos jardins e

onde se podia deixar ob
jetos por rnels valiosos,
sem que fossem tocados
por quem quer que seja.

�ons rempos aqueles
que o progresso arquivou
pera sempre.
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po, pare li apresentação
des seus candidatos ao

esclarecido eleitorado des
ta rerra, onde oe seus no

mes tem sido muno bem
recebidos.

Até a data em que es

.crevlemos esta nora já
haviam falado o candída
lo Ocractllo Pedro Ramo�,
05 vereadores José Alber
to Klitzke e José Carlos
Neves, líder da ARENA e

Presidente da Câmara de

Assaltos
E mesmo que queiramos

manter a cidade nos mol
des de antanho, como

atrecão turística, seremos

obrigados a mudar sua

Ilelonomle.
Haveremos de ter mu

ros altísstmos, parecendo
verdadeiras prisões, pere
proteger as moradias.
Deseperecerêo os jardins

bem cuidados, orgulho das
donas de casa, em poder
mostrar o seu bom gosto.
e enfeitando a paisagem
citadina.
Cêrces elétricas certe

mente serêo levantadas
em torno de todas as

conetruções. para garan
tir um mínimo de segu
rança.

Nossa polfcia recebeu
recentemente mal IS pessoal
e melhor material, com
veículo moderno; contudo
parece, o crescimento d,a
cidade já superou as pro
videncias da Secretaria de

Estado.
De se fazer um apelo

às autoridades competen
tes, pera se deter sobre o

importante assunto, pro
videnciando o que for pos
sível, pare não chegar
com prestlmos quando a

casa lá estiver arrombada.
Sabemos da preocupa

ção da POJ(Ciil local de
enfrentar os problemas,
egore reforçadas por um

novo delegado Conhece
mos de suas emudes com

relação ao trênsno e os

abusos, louvável por IO
dos os mulos.
Mas quando falia ma

terial humano e equipa
mento, nem a melhor boa
vontade geia milagres.
O assunto roubos e

assaltos deve mere

cer ii atenção de toda a

.coletividade e não só da
'polícta, pera que, em con

junto, possa fazer frente
a esses melétícíos.

Konder Reis:
"Governar é encuftar distâncias"

Fpolís. - Após enfatizar o lema adotado pa�,
ra conduzir os detinos políttcos e admínístratívos
no próximo governo, segundo o qual "Govern�r
é

Encurtar Dístâueíes", o Senador Konder Reis

assegurou uma administração eoordenada : entre
os programas e objetivos do Governo Estadual
com o Federal, "evitando paraleíísmos de servi

Ç08 EI dispersão de reeursoe".

O Senador Antonio Oarlos Konder Reis ei
tou os setores bâsicos do projeto administrativo
a ser implantado a partir d� 15 de març,;> de

_

75:
"1.° _ Edueação, Transportes EI Co�uDloaçoe�;
2 c - Agricultura e Peouária, inclUSIve a eletrl

ficaQão rural, 8, 3.° _ Educação, incluindo pro�
gramas de formação e aprimoramento de mão
de-obra"-

!to Meio Ambiente, Desenvolvimento Industrial,
Medicina Preventiva e Desenvolvimento Urbano.

OS VOLTEIOS DAS MARIPOSAS
A cidade, DO curlo

delta semana. teve uma
i n v u 1 g a r inuslo dai
mariposal, que 8e oon�

centraram nos p08tes de
iluminaçAo e nas pare·
des dos prédio8 proXimos
oferecendo um aspecto
ba8tante delagradá"el
aOI trana.untel, POil, em

lua maioria, caiam na

calçada onde eram el

magada8 pelos pedestrel.
A secretaria da Agri

cultura informou que O

número exagerado de

maripolll8 eatã ligado l
prolongada e8tiagem .It.

regiAo e que est,." jã
deviam estar elllr.la•••s

dado o seu ciclo bioló
gico. Todavia, a estisgem
muito própria para a

lobrevivência de tais
ioset08. contribuiu deoi
sivamente, para, retardar
o ciclo bioló"ico quan
do entlo ocorr.e a meta
morfose, O aumento daI
maripolal c o n tin u o u,

igualmente, originando a

prelente invasão.

O Minist6rio da Agri,
cultura infnrmou que aí
mariposas pr(lvltvelmen·

,

te nAo caullam dano a

nenhum tipo de cultura
pois, liAo.e enquadram
.ntr. 8S pragal.

Octacilio Pedro Ramos
Para Deputado Esladual - N. 1218

WEG comemorou 13 anos

inaugurando Posto Banearte
Como parte comemora

tiva dos13 anos de exísten.
cía da Eletromotores Jara
guâS.A.,aWEGinaugurou
na última 2a.-feira, pelas
t8 hotas, o posto banca
rio do Banco do Brasil
S.A., com i8S0 se sttuan
do a Iírma jaraguaense
na primeira empresa a

possuír um posto no Es
tado de Santa Catarina e

é o terceiro posto da 6a
Região compreendendo OS
Estados do sul'do Brasil.
Ao importante aconte

cimento compareceram o

Prefeito Eugênio Strebe,
JoAo Lúcio da Costa, Vi
ce-Prefeito, dr. Alvaro
Wandelli Filho, Juiz de
Direito da Comarca, Ruy
Willeck, Pres, da ACI de
Blumenau, 8r. Flávio Ru
bini, da ACIJ, a diretoria
da empresa, o conselho
fiscal, a imprensa escri
ta e falada da regi�o.
além de t'mpresários e

dezena8 de convidados
especiais.'
Da �arte do Banco do

Brasil se fizeram presen
tes o diretor da 6a. Re
giAo, IIr Walter Peracchi
Barcellos. Jo�é Amaral
Pereira, gerente loeal. Le
onida8 de Albuquerque,
Chefe de Gabinete do Di I

retor da 6a. Regilo, Nel
Ion de Meira Lucena, Ge
rente da Carteira de Cré
dito deral, Cicero Fer
reira, gert'nte do BB em
Ponta Gross8 e HenriqUe
Rei8 Bergan, geJ'ênt. do
Ba de Blumenau.
O Pe. Elemar Scheid

.. oPaltor Egberto Sch
wanz realizaram a 181r8-
çlo eêumênica dai in8-
talllçõel, seguindo-lIe o.

di.ourlloll do' IrS. �ggon
JoAo da SHva, prallidt!Die

O futuro governante também �ellta�?u a

formulaçlo de cinco projetos e"pfflcos, para
cuja execuçAo precisarei oontar com recurlos

humanos técnicos e finaDoeiro8 do Governo da

Unilo": Desenvolvimento 'l'ecnológioo, Protec;Ao,

da empresa, José Ama
ral Pereira e o Prefeito
Municipal Eugênio Estre
be, classífíeandc a inau
guração "oomo marco do
desenvolvimento [ara
guaense.'
ApÓ8 a inauguração,

os convidados e autori
dades foram conduzida.
para a visitação às ins
talações, seguido do ce-

'

quetel em uma de 8U8S

dependênoias.

A C I J' homenageia
Peracchi Barcellos

Com a altada do sr.
-

Walter Peracchi Bareel
los, diretor dá 6,& - Re
gião, do Banco do Br8�
!lil S.A. e sua cumitiva
de asse88ort'Js, chefe de
gabinete e gerentes, a

A8soeiação Comerciál 8

Industrial de Jaraguá do
Sul, levou a efeito ban·
quete de 115 talheres,
homenageando, na opor,
tunidade 08 alt08 di!'igen�
tes do Banco do Brasil
S.A.
A comitiva foi lauda.

da pelo presidente da
ACIJ, IIr, FláviQ Bubini,
seguindp-!Hl o Rev. Pe.
Elemar Scheid, o Prefei·
to Eugênio �trebe e o

homenageado, Walter Pe
racchi Barcellos que de
forma informal discorreu
longlUi1ente lobre as ati
vidädel (lo prinoipal es
tabt>lecimento banoário
do pa.8.
As figural mais repr."

lentativ8!1 do oenário
eooDomico e 80cial, lota
ram completamente aQ
c:tepeDdências festiva. dó
Re.t8uraote ltajara.
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ASSINATURA:
Anual Cr$ 25,00
Semestre " CrS 13,00
Avulso • • • • Cr$ 0,50
Número atrasado CrS 0,60

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

Aniversários

Fazem anos hofe
- O sr. Max Bchneí

der, em Rio Cêrro II;
- o sr. Haroldo Schnei

der, em Itajsí:
- o sr. Alfredo Gus

tavo Horst, no Rio;
- a-Jovem Meraoi Ru

bini;
- 8. sra, Leoeádia Pe

dri Demarchí, em Itapo
cuzinho.

Fazem anos amanhã:
- A sra. Olivia Pater

no Doeriog;
- o sr, Ari Wolski;
- o Jovem Osny Wa-

cherhage Jr. residente
na Barra do Rio Cêrro;
- a sra. Lourdes, es,

posa do Sr. Marcelino
Zsnghelini;
- o Jovem Renato

Guilherme Stulzer. (Ven·
tania).
Dia 23
- O sr. Ottamar Gaia,

em Itajai;
s - sra. M,artina Lie

senberg,
Dia 24
- O er. Ignácio Leut

pracht;
- o-sr. Artur Ersching;
- o sr. Nivaldo A$lal·

berto Freibt'rger;
- a sra. A deI i n a

Scheuer;
- a srs. Cecilia espo

S8 do sr. Th�obaldo Ha
gerdorn;
- o sr. Olegário Stin

ghen 'em Rio Cêrro;.
- a Jovem Deise Ma

ria, filha do Sr. Antonio
e Mariana Mann Pereira;
- a srta. Waltrudes

Meilke;
- o Jovem Valdegir

Luiz Freiberger, (Tuti).
Dia 25
A - sra. Herminia,

esposa do Sr. Santos To
maselli;

....,. o sr. Gemano Horst
Neto;
- o sr. Gerhàrd Grütz,'

macher;
- o sr. Ottmar Kreutz

feld; ,

- a sra. Isolde da C08-
ta Behrens, em Guarami-
rim; ,

- o Jovem Rogério L.
Gonçalves.
Dia 26

. o sr. Walter Lavin, em
Retoroida;
- a sra. OtUia Sohmitt

Ferreira, em Guartamirim;
- o sr. Ingomar Horn·

burg.
Dia 27
- O sr. W o I f g a n g

Weage. conceituado In
dustrial nelta cidade;
- o sr. Alberto Tome

lin·
..:_ a sra.' Carla Mey

Meinert, em Joinville:
- o Ir. I1son Lemke,

Registro Civil
Aurea MüllelJ Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (:omarca de Jaraguã
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasß.
!laz Saber que eompareee
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se

Edital n. 8.611 de 12/9/74
Leonel Stein e

Justina Beatriz Satler

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, natural de Ja.
raguá do Sol, domicilia
do e residente na Rua
WaIter Marquardt, nesta
cidade filho de João
Carlos Stein e de Maria
Koehler Stein.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
Jaraguá do S'ul, domioi
liada e resid snte em -Ga
ríbaldi, neste distrito, fi
lha de Serafino Satler e

de Lina Demarchi Satlar.

Edital n. 8 612 de 13/9/74
Lourival Anacleto e

Norma Tietz
Ele, brasileiro. solteiro,

carpinteiro, natural de
Santa Cruz de Monte
Castelo - Paraná, do
miciliado e residente Da
Rua João Planinscheck.
nesta cidade, filho de
Paulo Anacleto e de Ce
cilia Alvelil de Souza.
Ela, brasileira. solteira,

industriária, natural de
Jaraguâ do Sul, domici'
}iada e residente Da Rua
João Planinscheck, nesta
cidade, filha de José
Tietz .e de Maria Dal' Ri
Tietz.

Edital n. 8.613 de 16/9/74
Silvio José Rumf e

Vera Lucia Zoz

Ele, brasileiro, soltl'irl>,
tecelão, Illatural, rle Luiz
Alves, neste Estado, do
mioiliatlo e residente em

Ribeirão Molha, neste

distrito, filho de Adelio
Rumf e de Adelaide
Rumf.
Ela, brasileira, soltflira,

industriária, natural de
Quarami'rim, neste �sta
do, domiciliada e residen
te em Vila Lenzi, neste
distr.ito, filha de Val�nti
no B. Zoz e de Lourdes
Fmtuoso Zoz.

Edital n. 8.614 de 16/9/74
Azevedo Paulo Will iii

PauHna Maria Nass

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanico, natural de Jo
inville, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Epitácio Pessoa;
nesta cidade, filho Alber
to Christovão Ardenholdt
Will e de Irma Emma
Will.
Ela, brssileira, solteira,

industriária, natural de
Jareguá do Sul, domici
liada e résidenle em Três
Rios do Norte, neste dis

I

trito, filha de Afonso
Nas8 Ei de Judite VàilatU
Nass.

Ele, brasileiro, solteiro,
marcineiro, natural de
Timb6, neste Eliltado, do
mioiliado e residente em

Rio Cerro II, neste dis
trito, filho de Paul Jan-

em Rio da Luz-Vitóri8;
- a sra. Maria Dias

Ângelo; .

- o sr. L e o p o I d o

Boshammeri
-I a srta. ROBane Jan

ke.

sen (' de Gertrud Jan
sen.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Pome
rode, nesta Estado, do
miciliada e residente em

Rio Cerro II, neste dis
trito, filha Oscar Kónell
e de Paulina Konell.

.

Edital n. 8616 de 17/9/74
Amauri da Cunha

Jaoobi e

Valburguee Salste
Piecolt

Ele, brasileiro, solteiro,
eletrecista, natural de
Eng. Beltrão, Paraná, doo'
miciliado e residente em /

Itapocuzinho, neste dis
trito, filho de José Jaco
bi e de óoemia Maria da
Cunha Jacobi.
Ela, brastleira, solteira

auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e resi
dente a Rua Joínville,
nesta cidade, filha de
Arduino Píccolí e de
Hildegard Leithold Pie
coli.

Edital n 8617 de 17/9/74
Mauro Oscar Schmitz e

Carim Jung
Ele. brasileiro, solteiro,

escriturário, natu ral de
Blumenau, neste Estado,'
domiciiiado e residente
na Rua Cél, Ernílío Car
los Jourdan. nesta cida
de, filho de Oscar Schmitz
e de Catarina Sohmitz.
Ela, brasileira. sol,teira:

do lar, naturbl de Coru·
pá, neste Estado,· domi
ciliada e residente na
Rua Francisco Todt,
nesta cidade, filha de
Emílio 'Jung e de Ceci
lia Jung.
Edital n. 8.618 de 17./9/74

Maurito Rosa e

Janete Maroos

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
qo e residente na Rua
Antonio Airoso, nesta
cidade, filho de João
Marcos Rosa e de Mar
tinha Barbosa.
Ela, brasileira, solteira,

industriária. natural de
Joinville, neste Estado,
domioiliada e

-

residente
na Vila Lenzi, neste dis
trito, filha de Nsstor Mar
oos e da Otilia Borba
Marcos.

Edital n. 8619 de 18/9/74
Osvaldo Becker e

Maria Lair Cordeiro

Ele, brasileiro, �olteito,
operário, natural de Ja-
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Três
Rios do Sul, netitte distri·
to, filho de Albertó Beo
ker e de Herta Milbratz
Becker.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Barra
Velha, neste Estado, do
mioiliada e residente em
Três Rios do Sul, neste
distrito filha Antônio
Romário Cordeiro e de
Maria do Silva Cordeiro.

Edital n. 8 6�0 de 18/9/74
Herberto Duwe e

Inge Klug
Ele, braaíleíro, soltei

ro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em
Estrada Nova, neste dis
trito, filho de Alfredo
Duwe e de Rosa Priebe
Duwe.
Ela, brasileira, soltei

ra, industriárta, natural
de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em
Tres Rios, neste distrito,
filha de Adalberto Klug
e de Elly Gorisch Klug.
E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
seré publicado pela imprenaa
e em cartório onde será
afixado durante 15 díae, Se
alguém souber de algum im
pedimento euese-c para os
fins l!,gats.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Colégio
São Luís
Sedia
Conclave
Marista
, Eleição de novo ptl pe
rior provincial -
Hoje. com abertura

prevista pera às UI horas
no Colégio SÃO LUIS,
acontecerá a reunião d�
Irmãos Maristl! s vindos
como Dell'gados-eleitores
de todas at! cidades cata
rinen'ses onda há Colé
gios mantidos pl'los re

ligiosos fundados pplo
Padre CHAMPAGNAT.
Os candidat('s ao car

go figurarAo de uma lista
quintupla formulada �m

Roma, na C3SB Generalí
cia dos Irmãos Maristas;
no 1 o Semestre do ano

em ('urso, todos OI!!' Ir
mãos Maristas foram
consultados para indica
r.;m 3 nomes ao cargo
de superior provincial.
JHaguá ainda é a se

de da Administração Ma
rista em nosso Estado;
ao novo superior prOVin
cial cabelá a tarefa de
transferir a sede para
a capital.
Em nossa próxima

PC1ição daremcs maiores
detolhes iJobre o novo

superior provincia'l.

Informativo ACARESC

Oração da Árvore
(Domingos Faustino �armiento)

Rosemeire P. da Cunha
Extensionista da ACARESO

Dia 01 de setembro
Cihara, filha de Raul (Gisela Lange) Friedel

Dia 02
Dirceu Sidinei, filho de Antonio (Iolanda) Weinfurter

Día 06
Thais Ariane, filha de Guido Francisco (Lori Bran-:
denburg) Sohmítt

Dia 08
Sueli Marlene. filha de Carmelio (Vinanda Carolina
Fan i) Glowatzky

Dia 09
Katia, filha de Vitório (Maria da Luz) Rosa

Dia 11
Dacíano, filho de Darci Rodrí gues (Elvia Modrock)
de Andrada
Valdecir José, filho de Alcido José (Lídla Zapella]
Neumann
Mareio, filho de Arno (Loní) Oestereich
Alessandra, filha de Vicente Manoel (Marli Maria)
dos Santos
Silvio, filho de Pedro (Jandira) Sanson

Dia 14
Fabíana Orístle, filha d('o Amauri (Elvira Kammchen)
Kleine
Laércio Luis, filho de Luiz Geraldo (Norma Ers
chíng) Felíppí ,

Danían Giorgio, filho de Solan Carlos (Norma Ralai)
Schrauth •

Moacir Volouz. mill) de Miguel (l'erezinha Gorges)
Vieira
Mareio, filho de Bruno Antonio (Maria) Broch

Dia 15
Emerson Robert, filho de Rolando <Diva Strioker)
Eger

.

Dia 16
.

Paulo Giovani, filho de Augusto Valentim (Maria
Salete Leoní) Manfl'ini

Di,'\ 17
Mareio, filho de Domenico (Balbio8 Kaslawllki
Deise Aparecida. filha de·Walmor (Maria Regina)
Chiodini '

Charles Luis, filho de Osvaldo (Loni Kretzfeld) Mül
ler
Flávia filha àe Março Antonio (Tesss Barratto de
Arraujo

"Os Cumprimentos Dtlsta Folha".

Falecimenl'os
Noticiamos com pesar o falecimento das ,se

guintes pessolls:

Dia 11
Luiz Paoher, nesta cidade, com 48 8nos

Dia 14
Ocimar Moreira Kavekioli, nesta cidafie, com 02
meses

Dia 15
Jadak Lindef, nesta cidade, com 68 sn08

"CORREIO DO POVO" apresenta aos

dos Ruas condolências,
enluta-

Edital 'no 8615 de 17/9/74. "Tu que passas e levantas oontra mim teu
, 'Ademar Jansen e braço, antes de fazer-me mal, olha-me bem .

Veronicll Kouell Eu sou o calor de teu lar nas noites frias' de
inverno.

Eu sou a sombra amiga que te protege con

tra o sol. Meus frutos saciam tua fome e acalmam
tua sede.

Eu sou a viga que suporta o teto de tua cala

a tábua de tua oasa, a oa.ma em que descansas.
Sou o oabo de tua8 ferramentas, a porta de

tua C6S8. Quando nasces tenho madeira para o teu
berço; quando morres em forma de ataúde, ainda
te aoompanho ao seio da terra.,

Sou pão de bondade e flor de beleza. Se me
amas como mereço, defende-me contra os insensa-'
tos."

aentro aiviao
"ael. !lourdan"
Fundado em 6 do cor

rente, ánexo ao
. Colégio

São Luis, o Centro Cívico
que leva, como patrono
o Fundador de nossa Ci
dada está criando seus

grupos de trabalho .com

Professores, Alunos e

Funoionários.
B r e ve m e n t e s�rão

aprovados os estatutos e

eleita a primeira Direto
ria; por Portaria da Di
reção do oolégio São
Luís. foi n o m e a d o

ORIENTADOR de Centro
Cívico, do Professor Ir
mão Marcilio que já es
tá estruturando toda a

organização e tarefas
para este fim· de-ano
esoolar.

Semana da Árvore no

Colégio São Luís
Aproveitando a entra

da da prima'Yera, os Pro
fessorés de T é o n i o a 8
Agrícolas estão empe
nhados em mentalizar
08 nossos jovens estu
dantes no sentido de
oolaborarem no' replan-

tio de árvores em todos
os lugares ooiosos de
seus quintais ou terrenos
baldios. O próprio Colé
gio para dar o exemplo,
plantou uma série de
palmeiras imperiais jun
to às áreas de recreio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Turismo como nova
� FO,nle de Renda,

Muitas cidades eatarlnenses fazem do turismo
uma ine�gotávd fonte de rlquesa. Em Jaraguá do
Sul ao nos aproximarmos da comemoração de seu

ce�teDário, deméridl's que se dará em J976, iniciou
a prefeitura municipal estudos visando a formação
efetivu de ums Comissão Municipal de Turismo,
dando apoio total ao órgão. para que nossa cidade

que f, i tncluída no plano ROTUR de turismo da em,

presa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) para o

próximo ano, seja parada ,obrigatória de turístas

que visitam outras ctdanes catarín-nses. entre t'laB
Blumt'nau e Joíuvtlle Mas para que a idéia ganhe
corpo, é necessário que os e lementos que foram
convi<1ados para a díacussão Ija formação desta co

missão S8 coccientízem que é hora da união de esfor
COI> visando t, rnar nosse cidade muit'4 conhecida lá
fora.

A Lei Muaicipal, criada pelo então prefeito
Victor Bauer criando a Comissão Municipal. na

época não encontrou 8 receptividade necessária ao

seu perfeito funcionamento, ficando no esquecimen
to, até que na admtntstração ,de Hans G. Mayer foi
inioiada a construção do prédio que abriga () De

partamento de Informações 'I'uusneas de Jar8guá
do Sul. que localize S6 na chamada Platsfcrma 8e
te de Setembro na Av; Getulio Vargas, onde uma

pessoa especialmente treinads em aseuntos de tu

rismo. está a disposição dos interessados que che
gam a cidade solicitando Iotormeções a respeite
de nosso município. muito t'mbora 'não se tenha a

altura uma infra estrutura capaz de permitir a pes
80a responsável pelo funcionl:lmento do órgão, coo
dicõps ideais do desenvolvimento normal de seu

trabalhO diário. Diante de todos estes probleínas o

prefeito municipal Eugênio Strebe, auxiliado pelo
yice João Lucio de Cl)�ta, realizaram reuniões com

algumas pessoas influentes de .Jliraguá do Sul, que
demonstraram interesse em colaborar com os planos
de criação t',fetlva desta comissão. O 1.0 passo to
mado pela municipalidadt', foi I'xecutar um levanta
mento da potencilidade turilltica do municipio. al
mero de industrias, hoteis, restauranteIl, etc, para em 8�

guida distribuir cópias da lei municipal que cri()u a

Comissão Municipal de Turismo para qUB todos os

interessados ficassem sabedores de seus itens mais

importantes. e opinassem igualmente a rel'peito de'
algumas ml'dificações.

Escritório

A COMERCIAL
ADvocaCIA - COITABILIDADE - SEGUROS

sob a direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF U�4il54229

Rua 2 (Mal. DeodorO) 12%/130
Fone %023 - ex. Postal, 19

JaraguA do Sul Santa 'Catarina

Recursos fiscais e administrativos - Oontabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias

Leg1s1açlo trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos Varig

Desde 1944 à serviço do progresso de Jaraguä do Sul
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/Depois da
morte

'Arnoldo ALEXANDRE

Oitando Giovanni Papini, 'vivemos "sempre o

, terd,el dílema: dizer tudo, t�mbem 'as verdades mais
deaconsoladorae e a ssustador as".

Como não estamos .escrevendo para os hip6cri
tas. nossa intenção. prado-a intenção, é f-ílar' sôbre

aqueles que sobrevivem dt pois da morte, na mem6
ria dos vivos é claro.

"Que pena. Coitado. Era Ião bom" é expressão
que muita gante usa quando r- cebe noríoies de fa
leoimeutos. O sujeito pede ter sido o maior patife
da par öquia, mes oma expressão piedosa, embora
da boca p'ra fora, ele a fee-be: N6s. por exemplo,
não fazemos CÔr O It essa gente. SI' o sujeito foi pa
,ife em vidp" pa tife oontlnuarä depois de morto.

Partilhamos com aquele que disse que "0 mal que
os homens fazem vive depois deles",

_

Reoentemente alguém visitando om
'

cemité ia

nas cercanias de Buanos Aires, Argentina, enoontrou
n spgniottl "pitáfio: "aqui jaz um crelino, pallle, sem .eral
nha e ordinário que ilbandonou a lamllia".

Tá! Ume suj ...stiva inaérlção para ums rie nos

sas cunhadas, A oretiualhe não merece outro trata-

mento
'

Para nõs, repetimos, o plltif" morreu, riamos

graç1lS 'Il Deos p-Io nis bo ,pr r-oothroo an ABU 88W

to seio mais um que a penas ocupa va um I·spaqo

geogrAfico na terra, sem nada de bom e util ter

prouuzido.
Agora mesmo ch-gou em nossa mesa um re

corte dt! um dos magliHl'lils 81 tigos do plOfd."sor e

histori'ldor David Cal npiro, pubJicado no jornal
"Gazsta do Povo", de 29 de agosto úhimo, contra

riando a indicação dp hOOte do Prp .. identa Vargas
para a Refinaria de AraucAria. Diz êlp' "NUDCa lendo
leito nada de bDm par. o nosso (slada, desde 1930 alé 1946, ri

cebeu O sr, Ge18119. aqUi. Iodas as bomeRllens, e lo�as as .an

lagens de todos os Gregorlos. sem nada bllBr lello por merecer!
Essa a urdade!", Certo êle. o prof.ssor David Oarnei
r o Pelos sim pies f� to do homf'!m ellta r morto não é
o suficiente pa r A beatifIcá lo politic>tmente.

No G lind Bé, em Saint M"lo, há um" lApide
Dua e sem nome á beir'l mllf, d\zendo que "mesmo
na mort .. 9 na onsnlsção do anonimato Ohateau
briand não II .. pe' dia de viSla"

Também temo?! 08 DOIIS08 6dios e -08 nossos

sfetos. E como Brh Cubas em SU88 memorias p6s
tumas. podemos sentir quI' "0 ,olhar riß opinião,
êsse olhar, f gudo t> judicial, pHde ii vi, tun ... ; logo
que pisamos o territ6rio da mortf;' não dig!J que
ile se estenda para cá, e nOIl não examine e jolgue;
mas a n6s é que não se nos dá do exame weu do

julgamento. St!nhores vivos, não há nada tão inca
meusurah"l como o desdém dos finados".

Qoe cada om, dos .ivos. agora, faQa por me'

recer depois da morte. são os nOSS08 votos de boa

viagl!m. Amém.

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

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

Campaabl de E dutl5ão
Clvlca

em gerilI, especialmente
Gaita e Acordeões -

Completo sortimento com 8 a t 20 baixos
Bandoneon'

PiaD,os: -Fritz Dobberttt
Grande Variedade de modelos

Harmônios «Bohn»
'

ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
,

Guitaras e AmpIWcadores
Instruml'ntos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - VIOlões - Baodolins fi: �anjos
Flautas - Clarinetas - Pistons - S"xofones
Trombones � Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchts

Método. - Cordas e Palhetas

Instrumentos pl Fanfarra.: Bombos - Tombores - Priltol e Cornetas

Para Músicos Profluionala forneço também IDatrumento. Eatran

gelros: Violinos, Flautlls e Clarinetlls. tipo «Bol'hm». PustoDS, Trombones

Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrangeiras,

Para maiores Informac;:Oes, consultem a

O hastam�l'Ito dd
Bandeira e o .canlo

do Hino Nacionals60
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
os estabelecimentos
de qndlquer grãu de
ensino. públicos ou

particulares

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arma.

A vítima pode
ser você.

EXPEOIÇ10 "Lyft i" MUSICAL OE PAULO KOBS
, Rua Jorl'e Lacerda. 242 - 'Caixa Postal, 19

•

São, Bento do Sul Santa CatarIna
um Jornal

a Serviço do Povo

"Correio do Povo"

"

3

As anotações 'de Geraldo José
Iniciado na última segunda feira em nossa eí

lade a Semana da Árvore, que terá no dia de ho
je o seu día máximo; quando se comemora o Dia
da Árvore. A programação durante a semana este
ve 8 cargo da ACARESC, através de seus escritó
rios em Jaraguá do Sul. A melhor redação entre
os escolares destacando a Árvore, dará 1i0 respon
sävel um Itndo estojo de higiene mental, oferecido
pela Oomíssäo Municipal de Saúde. Durante esta
semana muitas árvores foram plantadas nas esco

las sob o lema "Plante uma Árvore e ajude o Bra
sil a Crescer".

xxx
, O Torneio de Integração Operária, que con

grega a participação de equipes representativas
de indústrias locais e o time da prefeitura teve

sequência no último sábado com 2 jÔglJ8 3 xO Ma
nnes, Marisol J x t Jguá. Veiculos. Para hoje a tarda
teremos O desdobramento de mals duas partidaa
Prefeitura x Jguä. Fabril, Jarita x Marisol e Jguá.
Fabril são líderes. Os' jôgos desta tarde serão no

estádio João Lucio nc Itapocuzinho.·
x x,x

Bola breuca para o novo delegado de policia
Odilon Claudino dos Santos e seus eolauoradores.
Aos pouoos iniciando "blitz" visaodo coibir oer.oa

ebusos de condutores de motocaa e mesmo c trIOs

com s!!capamento aberto. Vamo. esperar que estas
"'blitz" sur-tam o resultado espere.do par a que tenha
mos, principalmente no período noturno uma cidad�
maia tranqüila.

'x X X

Acontecimento mercante sem dovida a inatals
ção de om POSTO BANCÁRIO, do Banco do Bra
sil, junto a Eletromotores Jaf!.iguá S.A, Esta insta
lação, bsm demos&ra a grllndiOl�idade porqoe passa
a emprêsa em enfoque. tornando-se nossa' Cidade a

pioneira. neBle tipo de nO'idad_e em se tratando da
instalaQão de om Pôsto Bancário do BB.

xxx

Oll Associados da AssociaQãl) dos Contabilistas
de JaragoA do Sol, estão sendo chamados a cobbo
rar com inioiati98 da pr•• idsncia da entidade no

prebnchimento de f,chas de inscriQão. qoe vil!am re

forQar ainda mais a reinvidicaQão da classe de trans
formar a Associação, hoje com mais de 300 aBlw"ia
dos em Siodicato da OIU8e.

xxx

Depo'is do parMer favO! ãvel, do Conselho Es
tadus] oe EducaQão, a respeito da Faculdade de Es
tudos Sociais de Jarllguá do Sol, aguarda 8S pr6
ximas horas, o reconhecimento oficial. p&ra depois
subir a alQada federal. quando se espera o seu fun
cionamento oficial para 1975, jA oom verba destaca
da de 300 mil cruzeiros no or9amenlo financeiro mu·

nicipal do pr6ximo ano, Quem 8stá vibruwo com

esta é Padre Elemar. qoe 18m demérito para nin
guém. pois todos sonham oom esta novidade, é o

grande idealizador do .o.jmento,

II x x X

Nossa palavra de incentiYo aos dirigentes da
CME oomandado. por este 'extraordinArio despor
tista Zigmaf Looht, pelo trabalho de prepuaQão de
maneira carinhosa das modalidades em qoe nos

faremos representar em Orioiúm8, nos pr'6ximos
Jogos Abertos do Estado. Bola B'ranea e nosso in
cenlivo

Até 9 pr6xima gente.

,
.

Dr. FraDeiseo Aaloaio PiedeDe
:..:lt.D"ICO - c.:JiiIt.:H. 1"Z'

(C.P.F.) N.O 004S84179

Oirur.ia e Olínioa de Adultos • Oriança.
Parlos - DoenQu de Senhoraa '

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

CO_UPA - .ANTA CATAlIiItXl!fA

Na terra dos Maias • Chichem • Itzá
(Pe�íD8u1a d. Yucatán - México)

Bno Teodoro Wanke

Das planicies de sinlll
sobe o vento, sobe li prece
de um povo em J)�dra, sinal
anliio que permanece!

Piramide colossal,
hitttórin morto,' porree
o própriO genio final
doa maia, que Dão falece.

E enquanto o aol' eu cODtemplo
do Observatório, tsse. templo
de um povo de matemáticos,

os deuses pétreos, DO lono

do mais tedioso .bandoDo.
luspiram••6s e eniimálicoa.

Do futuro livro
O CAÇADO&l De PAISAGeNS
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Jorge Bornhausen se reúne

cl Direção das Televisões
Fpolis. - o presidente do Diretório Regional

da ARENA, Sr. Jorge Kooder Bornhausen, junta
mente com o representante do MOB, reuoiu Re com
a Diretoria da TV Cultura e com o representante
da TV Coligadas, a fim de acertarem a programa
çlo dos horários polítlces nas duas emlesoras de tele
visão de Santa Catarina. Ficou decidido na oportu
nidade, que as duas- emissoras adoterão herários
coincidentes, embora vá ocorrer revezamento en
tre um partido e outro em cada canal.

Ao final do encontro, o Sr. Jorge Bornhausen infor
mou que estará sempre no ar um programa da
ARENA e outro do MOB. acrescentando que nos
días 1e semana o programa vespertino será levado
80 er das 15 às 16 horas, enquanto o programa
noturno será apresentado das 22 h 30 m, àa
23 h 30m.

Der bebenszug
Das Leben ist 'ne Eisenbahn,
Die I<aeder dir die lehre singen,
Der Zug Ieehrt schnell, er heelr nicht an,
Und wenn du mil willst, musst du springen

Spriog schnell. SOMt Iaehrt der Zug davon.
Nur vorne lohnt die Lebensreise,
Im lersten, hintersten Waggon,
Da sitzen alte Mummelgreise.

Gar mancher sprang in kuehnem Flug
Und woll re durch das Leben eilen,
Doch dann war es ein Bummelzug,
Uod der hteli schon nach wen'gen Meilen.

Und Mancher, der gern mit gewollt,
Dem wer das Springen viel zu schwer,
Er ist den Damm hindbgerolll,
Eein zweiter Zug kam nimmermehr.

RudoU Hirschfeld, São Paulo

FACIT
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,

máquinas de contabilidade e duplica
dores a aleool (manual, elétrico e

automático).

Planos especiais de' financiamentos J

Revendedor para a região

SOCi8�a�e Gráfica AY8ni�a Ltda.
Consulte-nos, pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

SABADO 21-08-74 -

Bra@Ília - o painel "Tiradentes", do Poetinan
que está sendo transportado de Cataguaz8s (MG)
para. Brasílía, já Re encontra exposto à visitação
pública ao Salão Negro do Congresso Nacional.

A ceremõnía inaugural da mostra contou COQl
as presençsa do Presidente do Conselho Nacional
Senador Paulo Torres; do Mini!tro da Educação II

Cultura, Ney Braga; e do Governador Elmo Ser('jo
Farias, do Dístríto Federal, além de grande número
de Senadores e Deputados

. .o painel "1'iradentes" foi elabora.do por Por-
Guíslene Müller, Escrevente tínart na década de 1950, para a IgreJa Matriz de

Cataguazel', medindo 15 metros de cumprimento.
Seu valor é calculado em três mllhõ es de cruzetros
e o St'U transporte, de Minas Oerais até o Congresso
Nacional, foi feito por uma caneta.

Beira Rio Clube de Campo
Assembléia Geral Extraordinária Semana

Nacional
do

.

Trànsito

Recife - Uma comissão de investigaçõell da

��z�ndll Nacional, trabalhando de portas fechadas,
IDlCIOU levantameoto de um dos maiores casos de
soot'gação de impPlilto no Pafs - acima de 150
milhões de cruzeiros - envolvendo bens do conhe
cido comerciante e px Deputado José Marques da I

Silva, casado em 1969 por força do AI-5, em fun-
ção de irregularidades administrativas registradas I

em suas firmas.
.

O Procurador-Geral da República, Sr. Emanuel
Franco, disse que as dividas do comerciante e t'm- �

presário pernam bUl}ano José M�rques dI> Silva,
à rua João Januário Ai- apenas oa Justiça Federal; ascpndem à casa dos

roso, antiga Jaraguá.Es- 70 milhões dI> cruzeiros eoquanto o Procurador-Oe

querdo, um imóvel cOm
ral da Fazenda, Sr. Hélvio Mafr:a, informou que,

8.500m2., edificado com �ontra o indiciado. existem mais de 25 processos
'Julgados. conóenando-o pela falta de recolhimento

1 casa de madeira re· de impoRtos ao E"tado. Ainda não se tem idéia do
cem reformada, garagem mootaote da dIVida para com a Previdência Social,
e um galpão grande, e demais municipios de Pernambuco, mas a Comis·

além de outras benfei. são Geral de Iov61stig'içõt>s que não p"rmite o aces
• p' d

. so. de ':li�guém ao se�_ gabinetd de trabalho, pode-tonas. reço e ocaSIão
....rá dafmlr g�8 prÓXimas horas o valor global do

Trat" com frallclsco Modrock débito oficial.'
�

Mário Tavares da Cunha Mello
�Tabelião de Notas e Protestos

Em Geral

E·DITAL
Pelo presente Edital, ficam intimados para pe

garem no prazo legal, os títulos que se acham em

cartório para protestos oe senhores:

.
Carmurwin 'Ltda.; Com. e Repres. Eletromá-·

quines; Gerson da Sílvs, Oficina de Lataria e Pln
tura Jaraguä ; e Ubirajara Irente Silva, Bstabeleet
dos nesta cidade. Edeltrudes Siedschleg e Wolfgan
Síedsehleg, Estabelecido em Oorupä.

Edital de Convocação
Pelo presente eão convidados os senhores só

cios perrtmoníels do Beira Rio Clube de Campo, pa
ra comparecerem à Assembléia Geral Extr4l0rdinária a

realizar se no did 26 de setembro de 1974. às 20,00
horas em primeira convocação. c às 20.50 horas em

segunda convocação. na séde social sita ii Rua Ange
lo ôchtochet, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. a

fim de deltbererem sobre a seguinre:
ORDEM DO DIA

com
1) lançamento de 100 (cem) títulos petrlmonlela,
a consequente alteração aos esretutos sociais;
2) Assuntos de Interesse social.

Jarllguá do Sul, 19 de setembro de 1974

Evaldo Sehtewe. Presidente

Homem morreu

Eletrocutado
sxo BENTO DO SUL - José Caldeira,28

anos, casado, de profissão guarda-noturno, faleceu
no último sábado, na vizinha cidade de Rio Ne
grinho, em virtude de um choque elétrico, que
recebeu quando se encontrava mexendo em um

rádio na sua residência. .

.

Jornalistas
elaboram a

Carta de Itaiaí
A necessidade da conscíentízacäo profissional,

alícerçada no aprímoramento individual e na con

denação do [ornaltsmo mercantilizado, foi entatísa
da na "Carta de Itajaí", elaborada e aprovada ao
final do IV Encontro dos Jornatlstas de Santa Ca
tarina, realizado em Itajaí Manifesta ainda aquela
carta, como absolutamente ímpreseíndtvel que os

jornalistas proflssíonaí« de Santa Catarina tornem
con-cíêneta do seu pap!'l na comunidade e assumam
as responsabilidades que lhes competem no proces
so do desenvolvimento do Estado.

Nosso diretor, em missão oa cidade paranaen
se de Ponta Grossa, telegrafou aos seus colegas
reunidos tim cooclave; fellcitaodo a classe pelo
magno acuntecimento.

E M P R E S Á R lOS, T U R IST A S
a VARlG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos se�s .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 Pooseca, 122/130 - Pone 2023-

Jaralluá do Sul -, SC

VARIG VARIGViage VARIG

Vende-se
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"Tiradentes" de Portinari
em exposição do Congresso

A Semana Nacional do Trânsito foi aberta no
Estado d� S�nt8 Oatartna em se8�ão. reblizada dIa
18. com ínícío às 16 horas, no audítörto da Centrais
Elêtrteas de Santa Catartua, em Florianópolis. A
promoção é da Secretaria da Segurança e Ioforma
ções, através do Departamento Estadual de 'I'rãnsí
to - DETRAN - e visa alertar os motoristas, concl
tendo-os 8 colaborar cada vez maís .na redução do
número de acidentes' eutomobllístlcos. Do programa
organizado pela Secretaria dá Segurança e Inter
mações pare assinalar a realização da Semana Na
cional do 'I'ränsíto em todo o Estado catarinense
constam palestras e dizeres alusivos.

'

Mulher quase deu à luz
às margens da BR-IOI

Uma mulher psssou uma noite lnreíre às margens
da BR 101, próximo do trevo que dá acesso à rua
Onokar Ooeríel, gemendo motivada pelas dores que
antecedem o parto. A ocorrência verificou-se ontem
pela manhã, quando populares viram uma mulher no
meio do mero gemendo. Ela estava pare dar à luz.
lmedletemente a Maternidade Darcy Vargas foi comu
nicada do falo. Este rmedíetemenre prontlücou se em
atender a mulher, mas havia o problema de condução.
Pedido� foram fE'ilOS pere diversos órgãos, e Olé pe

r� a Radio Patrulhe. e todos se negaram aalender,
dizendo que no MOMENTO NÃO HAVIA NENHU·
MA VIATURA DiSPONfVEL? A mulher só não pariu
no maJo porque 'um funcionário do DNER. er. Ponlam,
conduziu-a pera a Maternidade. As 8,30 horas. Da.
Rosalina da Silva, de 25 anos, solteira, deu li luz a
um menino que pesou 2.75 kg tendo cuidado do par
lO a parleira Dona Bernedete. É incrível como as pes
soas às Vezes se esquecem de que uma mulher. embora
indigente, também é um ser humano. E no caso de
Rosaliua, uma mulher que estava pare dar a luz. e
lncrfvel.

(Dos nossos coleg�8 do Jornal de JolnvWe)

Sonegou Imposto
acima de
Cr$ 150 milhões
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Estacío-cíe Santa Catarina

Prefeitura municipal de �araguã· do Sul
Requerimentos Despachados pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul

A vísta da Informação como Requer

Rolf Merquardt, requer lice'nça pera construir uma

calçada em frente sua propriedade. Bruno Ziehlsdorf,
requer licença pera construir. uma cerca de tele em

frente sua propriedade. Osní Schuster, requer licença
para construir uma cerca de esrequeres. Martinho Te
cilla, requer alinhamento pera construção. de um mu

ro em frente sua propriedade. Arthur Ornburg, requer
licença pára construir uma casa residencial. Franz
Carl, requer licença pare construir uma casa residencial.
Nelson Luis Schmilz, requer licença pare a cousrrução
da ampliação de sua casa residencial. Alvaro Mann
requer licença para construir uma casa residel'lCial:
Arlhur Bechmann, requer licença para construir um ,

puchado nos fundos de .eua casa residencial. Leepol
do Behling, requer licença pare construir uma gara
gem. Millano Zenghellnt, requer licença pera construir
uma casa residencial. Mário Uber, requer vtstorta e

habite se. Afonso Krüger, requer licença pera construir

uma casa residencial. Lindonor Nunes, requer licença
para construir uma casa residencial. Luiz Souza, re

quer licença pera consrrutr uma casa residencial. João
Budal da Silva, requer v storle e habite se, Manoel
Inácio, requer licença para construir um muro defron
ie sua casa residencial. José ri. Marchi, requer visto
ria e habne-se. Eletromotores Jguá. S/A, requer visto
ria e hebíre se, Marcallo S/A, requer vistoria. e habtre
se. Ind. e Com. W. Weege S/A, requer vistoria e. ha
blte-se, Pedro Tertuliano de Souza, requer vistoria e

hebne-se- Paulo ôcoz, requer vistoria e heblre-se. Má
"io Bessent, requer licença p/ construir um aumento

nos Iundos de sua propriedade. Sebastião Parma; re
quer licença para construir uma casa residencial. Ge
nesío Gadottl, requer licença para construir uma casa

residencial. Florisval Enke, requer licença p/ construir
um muro defronte sua restdencíe. João Ruda, requer
licença para construir uma casa residencial. Lindo
Possamai, requer vistoria e habile-se. Bernardo Srryc
jalski, requer licença, para construir uma casa resi

dencial. Plinio José Gerenr, requer alinhamento em

frenle sua propriedade p/futura construção. Edson Gie
se, requer licença para construir uma casa residencial.
Adolar Marquardt, requer licença para epl'lstruir um

rancho. Luduvico Kasprowicz, requer vistoria e habi
te·se. Alfonno Alexandre Mendonça, requer vistoria e

habite-se. ·Ademar Grürzmacher, requer licença para
construir uma cerca em frente Bua propriedade. Mario

Petry, requer vistoria e: habite-se. GUido Fischer, re
.

quer licença para construir uma casa residencial. Se
bastião Spengler, requer licença para construir mais

um pavimento em sua o�ra. Lauro Pietsch, requer li

cença para construir um galpão de madeirl'. Comuni
dade Evangélica LUlherana, requer licença para cons

truir uma casa residencial. Robert Donath, requer vis

toria e habile se. Francisco, Fodi, requer ltcença para
construir um muro defronte sua residencia. Osmar

Glasenapp, requer licença para construir um puchado
nos fundos de sua casa residencial. Mariano Novak,
requer vistoria e habite-se. Romano José Lescowicz,
requer vistoria e habite-se. Edelmar Doeriog, requer

licença para construir um muro defronte sua proprie
dade. Rui Schwarz, requer licença para construir uma

casa residencial. Ilário Bompani, requer licença para
construir uma casa residencial. Angelo Pereira, requer
licença p/demolir uma casa residencial. José Hilbert,
r�quer llcença para construir uma casa residencial.
Adilo Vavassori, requer licença para construir uma

Célsa, residencial. Horácio Martini, requer vistoria e ha
bite-se. João Jocias Webber, requer licença para cons

truir um murD de arrimo. Harry Marquardt, requer li,

cença para construir u!11a casa residencial. Marino

Soares, requer licença para construir uma casa resi

dencial. Willy Utpadel, requer lice.nça para construir
uma casa residencial. Werner Karsten, requer licença
para construir uma casa residencial. Ralf E. Doege,
requer licença para construir uma casa residencial.
Andreas Friese, requer licença para construir um ran

cho. Amalia C. S. e Max G. Wilhelm, requer licença
para demolir sua casa residencial e comércio. Bruno

Zichlsdorff, requer vistoria e habile-se. Elias Ramthum,
requer visloria e habile-se Domingos Chiodini, requer
vistoria e habite-se. Irmãos Emmendoerfer SIA, requer
vistoria e habile se. Plinio José Gerent, requer licença
para construir umö casa residencial. Arno Decker, re
quer vistoria e habite se. Raulino Scheuer, requer li

cença para construir um puchado em sua casa resi

dencial. João Carlos Stein, requer licença para cons

truir uma casa residencial. Arno Küster, requer visto

ria e habite se. Marquardl S/A Ind. de Malhds,
requer licença p/conslruir um predio de alvenaria.
Heinz Hornburg. requer licença para demolir e recons

truir um raocho. Renato Haffermann, requer licença
para demolir sua casa residencial. Paulo José Groll,
requer visloria e habite-se. !vo Mathias. requer licença
P-JcoDstruir um puchado em sua residencia. Oswaldo

Glatz, requer vistoria e habile-se. Mel. Lombardi LIda,
requer vislorla e habite' se. Marquardt S/A Ind. de

Malhas, requer liceoça p/construir um prédio de doia

pavimentos. Nelson KrUger. requer vistoria e habile se.

Harri Beck requer vistori!!! e habile-se. Plávio R. N.

Lenzi, requ�r visloria e habile-se. Ana Bárbara Buch.

mann, requer licença p instalação de um letreiro lumi
noso em seu, estabelecimento. Adernar B. Winter, re
quer licença pjconstruir um rancho nos fundos de sua

proprtedede. Giga Müller, requer licença para cons

truir uma casa' residencial. Stanislau Ruda, requer li
cença para construlr uma cesa restdenclal. Leopoldo
Gorges. requer vistoria e habite se. Flortevel Enke,
requer vistoria e hebíte- ee. Alberto Largura, requer li
cençe pera construir um puchedo nos 'fundos de sua

residencia. Joaquim ôcheever, requer vlerorte e heblre
ee. Toribio A. Elis!o, requer licença para construlr
uma casa residencial. Gesa Rodolfo Fischer, requer·
licença pare ampliar sua case residencial. Nilton Fu

zão, requer vistoria e hebtre-se. Natália Erdmann, re:
quer vistoria e heblte-se, ôtlvlno Cani, requer licença
para construir uma churrascaria. Alexandre Paul, re

quer licença pare conerrutr uma casa residencial. Al
varo Perelre, requer licença pare construir uma casa

residencial. Leonlde Finkbeiner, requer licença pera
construir uma casa residencial. Ivo Marhtes, requer
licença para construir uma casa residencial. loão Afon
so Berns, requer licença para uma construção nos

fundos de sua residencia. Henrique Ltplnskt, requer
vístorte e habite ee.

Certifique·se
Alvino Schmauch, requer uma certidão da baixa

de suas anvtdedes no ramo de Serraria. Wiegando
Meiring, requer uma certidão de sepultamento da Sra.
Auguste G Maske Helmuih Schmidt, requer uma cer

tidão negetlve. Manoel da Luz. requer uma certidão
da baixa de suas atividades. Textil Cyrus SIA, requer
uma certidão negetíve. Waldemar Gumz, requer uma

certidão negativa Mel. Erw'no Menegorn Lida, requer
uma cerrldão negdtiva Reinoldo Bau-mann. requer uma
certidão de segultamenro de seu falecido pai. ôerv.
Nac, de Aprendizagem Indl. requer uma certidão do
registro da Obra. Nivaldo Jorge Winter, requer uma

certidão negenv-, Anselmo Marangoni, requer uma

certidão de construção, Carlos Cesar Hanernenn, re

quer uma certidão neganve. Jaime c. e Beatriz H.
Piezere, requer limas cerndões de consúuções, Esro
fados Mennes LIda, requer uma certidão negativa.
Willi Butske. requer uma certidão de' sepultamento da
Sra. Maria M. SchUlze. Flávio R. N. Lenzi, requer
uma certidão de construção. Met. Joao Wie�t S/A,
requer uma certidão negativa. 'Henrique Riequel Nero,
requer uma certidão de impostos. Altomário Bauer.
requer uma certidão negativa. Supermercados Jaröguá
LIda., requer oma certidão negativa

_

Calixro
_ Stillghen,

requer uma cerlidão negativa Gizeski & Fructuoso,
requer por certidão a baixa de suas atividades. José
Tancon, requer uma certidão de consrrução.. Redelar
Com. e Reprl::s LIda, requer uma certidão

.

negariva.
Alex Barg. requer uma certidão de suas alividôdes no

ramo de Barbeiro AurÔnomo. Transportes Theilacker
Ltda. requer uma certidão ,n�gativa. Mecanica JaréJguá
LIda, requer uma certidão negativa, ·Rosa T. Caglioni,
requer uma certidão de sepultamento de seu falecido
marido. Com de Madeiras Pinho -- Sul Ltda, requer
uma cerlidão negariva. Werner .schuster, requer uma

certidão de construção. Osmar C. de Negreiro, requer
uma certidão de imposlos .. Alfredo Emmendoerfer. re·

quer uma cerlidão de impostos. Alexandre ii: Cely J.
Paul, requerem uma _certidão negativa.

Conceda-se
Livraria e Gráfica Jaraguá Ltda., requer licença

pdra estabelecer-se com o ramo de Livraria e Gráfica.
Srdio Müller, requer licença para estabelecer-Se com o

römo de Serraria Waldemiro Ehlert, requer licença p/
estabelecer-se com o ramo de serviços de terraplana
gem e granja de suinos e frangos. Benjamin Vogel,
requer licença para eslabelecer-se com o ramo de Bar
e Restaurante. Paulo César Vieira, requer licença para
estabelecer-se com Comércio de discos fonográficos
e arligos correlatos. Nivaldo Jorge Winter, requer Al
vará de licença pl estabelecer-se como motonsla Au
lonomo Ana B. Buchmann, req.uer licença' para esta

belecer'se com escritório de Conlabilidade. Rdmthum
& Gia LIda, requer Alvará de licença para estabelecer
se c/ indústria de móveis e esquad:ias. C. de Madei
ras Pinho - Sul LIda, requer licença para estabele
cer se com o ramo de Comércio por alacado e a va

rejo de madeiras. Fca. de Móveis e Esquadrias (Depi),
requer licença para estabelecer-se com o ramo de Fca.
de Móveis e esquadrias. Transoeste Transportes Lrda,
requer licença p/ estabelecer-se com uma filial sito a

Rua Pres. Epitácio Pessoa 272, Transul Transportes
do Su: LIda, requer licença pl estabelecer·se com

transportes rodoviári6s de carga e o agenciamento de\
freIes p/ lerceiros no território nacional. Florisval En
ki requer·Alvará de licença pl funcionamento em

atividades autonoma. Henrique Riequel Neto, requer
licença pl estabelecer-se coin o ramo de pintor aurô
nomo. Ana G. Holler, requer licença pI estabelecer-se
com o ramo de mercearia. José Roberto lunkes, requer
licença p/ estabelecer se como motorista . autônomo.
Alromário Bauer, requer licença para e6tabe�ecer-se
com o ramo de represenlante autônomo. Papp Estofa
dos Ltda,. requer licença para estabelecer·se com o ril·

mo de fabricação e consertos de móveis Mnrcio Mar
quardt, requer licença p/ estabelecer.se co'm fabrica e

consertos de móveis de madeira. Osmar Correia Ne

Ilreiro, requer licença para estabelecer se como car-

plntetro autônomo.

Av e r b a v s e a Baixa
Manoel da Luz, tendo encerrado suas alividades no

ramo de oüctne de Consertos' requer baixa. Edmundo
Willy, requer baixa de suas atividades no ramo de
bar e lanches. Tercilio Bonfanti, rendo encerrado suas

atividades comerciais requer a respectiva baixa. Sal
vador José de Oliveira, requer baixa de suas ativida
des. Ctzeskí & Fructuoso, tendo encerrado sua ativi
dades com Pösto de Gasolina, Lavação e Lubrifica
ção, requer a respectiva baixa. Kiliano Petry requer
baixa de suas atividades.

Deferido
Luiz Lipinski, requer licença oera construir um

mausoléu na ·sepultura de seu pai.·Marmoraria e Fu
nerária Haas, requer licença p/ construir 2 mausoléus
na sepultura de Gerson Demarcho e Paulo

-

Dressel,
Hilário Llller, requer licença pera construir um mauso

léu pera sua falecida filha.

Autentique·se
Domingo Andrezclewskt, requer eurenuceção de

um livro de registro. _

Ao Diretor do D�F. Fornecer Declaração Baseado
nos Documentos Apresentados.

.

João Amönro Macedo - Pedro Fagundes-
Ernesto Naralicio Kierkoskt -- Mário Mielke - St
gismuódo Kureck - Emílio Prim - Velmcr Geraldo
Alves - Hllnen Sprendemano - Silvia Steindei -

Edmundo Klabunde, requerem por cerrtdão si os re

querente estão exercendo atividades rurais neste Mu
ntcfpío.

Iereguä do Sul 12 de setembro de 1974.

Comércio e Indústria W. Raduenz S.A.
CGCMF n.O 84.430073/0001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação _
.

Pelo 'presente ficam convidados os Srs. acionis
tas desta sociedade a comparecerem a assembleia ge
röl ordinária, a realizar se na sede social, em Rio
Cerro I, neste municfplo de Jaraguá do Sul, às 1500
(Quinze) horas do dia 30 (Irinta1 de setembro de 1974,
a firn de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia
1;' Discussão e áprovação do Balanço Gertli.

demonstração da conta de Lu'cros e Perdas, e Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercfcio en'cerrado
em 50 de Junho de 197-t

2 o) Eleição elo::! rr.embros da diretoria e membros
do conselho fiscal e respectivos suplentes.

3°) Assuntos diversos.
NOla: Acham·se a disposição dos Srs. acionistas,

os dDcnmentos a que se refere o (Irrigo 99 do Decre-
10·Lei 2627, de 26.09.40

_.,

Jaraguá do Sul, 03 de setembro de 1974

fiilbert Raduenz. Diretor-Presidente

Bemfam institui concurso jornaiístico
A Sociedade Civil de Bem Estar Familiar no

Brasil BEMFAM - ao instituir para o Ano Mundial
da população, o concurso jorn!llistico' Homem
Meio Ambiente e População, pre.tende dar oportu�
nidade aos jornalistas- de todo o território nacional
especialmente 80S das cidades do interior e pe
quenas comunidades a estudarem os temas que
hoje em dia tanto apaixoDa gove-tnos, organizações
internacionais e nacionais. .

Dois problemas de dimensões mundiais estão
tomando forma cada vez mais agressiva em n08SO

tem�o: o vertiginoso crescimento populaçional, de
nomlDado comumente "explo�ão demográfica" e a

poluição sempre mais ampla do meio ambi'ente.
comentou o Professor Walter. Rodrigues, Secretário
Executivo da BEMFAM, ao analizar a iniciativa do
concurso. Segundo o especialista dir-se ia que
tais questões se apresentam hoje diante da bums
nidade com tal relevância. que parecem repetir ao

homen _moderno, prescindindO de qualquer retóri
ca, o dilema proposto pela esfinge "Decifra-me ou
devoro te".

Com .a instituição do certame,- e a premiação
dos melhores trabalhos a BEMFAM pretende divul
gar ao ,máximo esses temas no momento decisico
da história da humanidade.
O concurso aberto para jornalistas profissionais do
Brasil, está aberto até o dia 30 do corrente e o

que vencer o concurS9, sob o tema "Homem, Meio
Ambiente e População", receberá- OI!! seguintes
prêmio!!: 1.° lugar - Cr$ 4000,008 bolsa de estudos
no exterior; 2_° lugar Cr$ 2.000,00 e bolsa de estu
dos no Rio de Janeiro e 3.° lugar Bolsa d, flstu
do no Rio de Janeiro.
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Irmãos do Ministro nasceram em Joinville
Parll o Ministro Euclí

des Quandt de Oltveíra, II

sua vtsue a Iolnvtlle foi
muuo tmportente, sob o

ponto de vista efetivo, eis
que equí residiu seu pai,
o engenheiro Inácio de
Oliveira, um dos homens
responsáveis pela constru

ção da Estrada de Ferro
e da própria Esteção Fer
roviária de Iolnvílle

-

Tendo contrafdo matri
mônio nesta cidade com

Doa. Ida Quendr, dessa
união o engenheiro Inácio

de Oliveira teve 5 filhos.
quatro dos quaís nasceram
em Ioínvtlle, entre eles os

sra, Guilherme, Raulino,
Plíuto e Abílto, e o üln
mo, o aluai Ministro Bu·
elldes Quandt de Oliveira,
que nesceu no Rio de ja
neiro.

Bm entrevtste à impren
sa recordou um eptsõdío
dramático ocorrido com o

pai do Mmístro, engenhei
ro lnécto de O I i v e i r a,
quando, Da época da eons-

trução da ferrovia, vlatte
ve lIS obras dá ponte do
Línguado, Na ocasião. so
freu a írerure" de uma -das
pernas, de cujo tertmenro
recuperou-se mels tarde.

O Mlnistro das Comu
nicações. Cornendenre Eu
clides Quandt de Oliveira,
além de visitar os seus

parentes, após o .progre
ma oficial. foi homenegea
do com um jantar ínnmo
ne Sociedade Harmonia
Ly-e,

Observadores indicam que Ivo tem
melhores possibilidades de vitória

Fpolls, - Em termos d�
possíbütdades e 1 e i t o r a i s,
observadores da
direção da Arena dividiram a

l!Iituaçio no Pais em cinco
categorias, incluindo o ex
Governador Ivo Silveira eomo
um de melhores possibilidades
de vitória, ao lado doa eandí
datos da Arena ao Senado por
Pernambuco, Acre e Estado
do Rio. Com o desenrolar da
Campanha em Santa Catarina,
os mesmos observadores 10-
tades no Congresso Naeíonal,
eonatsteram total mudança
Das previsões realizadas há
cerca de três meses quando
a eleíeão do Sr. Ivo Silveira,
ao lado do eandídato da Are
na pelo Rio Grands do Sul,
Nestor Jost, era coasíderade
uma das mais diHceitJ em todo
o pais.

Além do ex-Governador
Ivo Silveira, na opinião dos
observadores pelítícos, têm
eleição assegurada Oll eandí
datol de Minai Gerais, Kato
Gro.,o, - Bahia, Piaui. Pará,
Rio Grande do Norte e Mara
ohio; onde o Sr. Heoriqu8 La
Roque , o tniao candidato ao

Senado :r.deral.

Os lIbespaclhlos dto lIbr. Prefeito
O Prefeito Municipal de ltaocar•• 00 Eatado do

Rio de janeiro, coolinúa despachando o .e:.a expedltn
te, com observll,õea que fOQ'elR à rolio. adminIstrati
v. e q.e, por iaao meamo, se tornam foote de IIdRli
rilção. .

Hole publicamos m.ia de S'.IS excelentea despa
chos:

"Proce.so n.O ó32 - Plgllmentoa de pr.fessora•.
Pague se. Umll professora lI1unicipel em Itllocera Q'I
nha pouco. Pouquíssimo. e como um sacerdócio. O
bom sacerdócio, eis que em Ioda profis.ão hlÍ o

,bom e o mau. Na minha (advogado), há o salafrário,
como há o incorrupl(vel. Mas vollemos às "rofe.sorlls.
Conheço lima, Nainde, que aodll a pé, todas GS noites,
em estrada de terra, lamparina DlI mão, na lama ou
na poeira, aeis quilometros para' lecionar, à luz de
querozene, algumas .dezenas de crianças e adua05, des \
19 às 22 horas. üanha menos de cem cruzeiros por
mês. li: jovem, bonIra, .Iegre, cativanle. Nainda. Há
dias, levei para sua escola um lamp1ão a gáz. FOi
uma fesla ..• de luz. Fui lã com minha dorada espo
sa. Na volta eSlive pensando como Deus é grande e

bondoso colOCando Nainda no Mundo Resolvf, então,
admilir algumas professoras parll ensinar religião, à
nOire, aoa ..dulros. Vou fazer mdis um pouco. Irei
construir, ainda este ano, na cidaáe, o monumento à
Religião. Princípio e fim de lodlls as COÍ2lélS Em uma

de suas faces mandarei gravar: "Pai nosso que estais
no céu, SanlifJcado seja o vosso nome. venha' a nós
o vosso reino ,' .. -; perdoai as nossas ofe'nsas como nós
perdoamos àqueles que nos têm ofendido ... eIC ...

, •..:_

Será que nós perdoamos?"

• c

',-

Pedro
Colin

•

consigna
verbcsno
·orçamento·

O deputado federal Pe,
dro Colin comunica que
consignou de sua verba
pessoal no Orcamenro,
beneficiando as segurnres
entidades: Assistência So.
cíel, da Prefeitura Cr$
25.000,00; Colégio São
Luís. Cr$. 5.000,00; Bom
beiros Voluntários de Iere
Q'uá do Sul, Cr$ Ó 000,00;
Hospital e Maternidade
São José, e-s. 10.000,00
e Hospital e Maternidade
"jaraguá". e-s. 10.00000
,

As verbas consignadas
certamente serão de gran
de valia pe re as entlda-

, de beneficiadas, permitin
do atingir os seus objeti
vos, com isso minorando
os tntereases das classes
menos favorecidas.

Drogaria
Catarinense
Tem Novo
Gerente
A FilieI da Drogaria e

Farmácia Oatartnens S.A.
de Jaragná do Sul terá
novo gereute. Trata-se do
Ir. Viro Walz, jaraguaen
8e de oascimento, filho de
Adolfo EI Edita Walz, at6
agora na garencia da fi·
lial de São Francillco do
Sul, depois de t8r doran'
t. maitolil Mnn trabalha
do na Oapital do Eptado.

Gomo não d'ar
"uma bola fora"

Crônica

Giorgio Gamberini, da ANSA, de P.aris,' en,i.
ob.ena,ões d8 como OI toriat.. detem a. oompartar
para .erem bem recebidoa em qualquer lugar e s.·

adaptar a mentalidade da S80a habitant••.
Hoje femos DOB referir a:

Itálla
Jamais COf'te o macarrão com a faca quando

estiter em Roma - enrole o em volta do garfo. S.
lião conseguir, pode pedir ajuda de uma colher - co
mo turista você será perdoado. Nu·nca diga "souili
signore" e sim "souei dottore". E se quinr badalar
um pOHCO, chame todo mundo de "commendatore".
Quando estiver numa reunião maia ou menos oficial,
diga que na Itãlia tudo é maravilhoso, mesmo que
tenham arrombado seu oarro, e que as famosas gre
'ßII tenham acabado com o seu fim de semena. Se
vo('e vi r passar a bandeira, não se levante: é peri�
gOlO. Mas se OB ,"azzu[ri" ganharem um jogo de fu
tabol chore e grite de alflgria. Afinal. o símbOlO de
Roma não é mais loba, e sim uma bola de fu&ebol.

Portugal
No restaurante, deseascar laranja é sipsl de

vulgaridade· t8BO e t'rabalho do "maitre" do hot!,!l. E
nUDC� p' Q. outras se eBtivar num restaurante grAn
de. Elas s6 säo senidas nas 'pequeDas oan&inHs ao
lado da praia. Nilo de risada qUIIDdo ouvir os sU·

perla&ivOB usados com oerta!!! pes8oHS: "sua graQa
vossa senhoria. exeleDcia. ex"leDtís8imo". Evite coo
fersar Bobre racismo, pois não existe um portuguôa
qua não lenha um

-

parentA navegador cllsado com
uma preta ou uma fndia. NUDoa telefoDs para uma

p88B,Oa antea das ODze da m3nha.
E' jjR�im meamo. nunoa ligue para e oasa, ligue

para <> escril� io (Onde provnelmPDte _nl·o encôil
tfará niDguém,). E Dão psqu8Qa l1e que ê lerminan
'..mpnte proioido 8 inoito perigo.o paquerar UMa
mulher.

Carioc

UmiS CllM residencial na prfti(J de 5arra
VelhiS, parll a remporada de févereiro do próxi
mo ano.

Trbtar na Michigan lnd. de Botões Lfdll.
cio' sr. 1aime.

José Ralnh"
Cai a Subvenção Para Mulher Com

prar Peruca - Será cancelado na Dínamerca PI.
re lIS que tem poucos cabelos.

Egfpcios não Poderão ser Cabeleirei.
ros - Isto decorre de : questões morais e oe bons
costumes, que' são agora invocados por deputado que
eatá exemtnendo o projeto de lei ne Assembléia do
Povo. Os eiípcios -não poderão tecer nas cabeleira.
femininas, sob pena de serem condenados a 3 meses
de prisão e à multa equivalente a 200 Crz .• pare que
a sociedade continue vivendo segundo os cruérros
rredíctonets do SHARIA, a leí religiosa derivada da
ínterpreteção .do Corão (G-20-06)

Computador que "Fala" tem os EUA
- Esré no lnsr, de Tecnologta de Messeecbueena,
cujo diretor do ôfstema de Computação, Ionethen
Allen anunciou tal conquisla_ (G-11 -06).

S. Tribunal Federal - Negou DOVO julga
menro do réu condenado Gilberto Soares dos Santos,
que, com o voto do Mlnlstro Baleeiro. teve anulada a

decisão do T. de Justiça do Paranli, O condenado é
genro do desembargador Metcer Iunlor, presídeme .do
aludido Tribunal. Matou a tiros em Londrina em 1964
o lndusrrtel Norman Brocher, numa feira: quem mera
por ter levado um lapa não age futilmente, afirma
Baleeiro (G-20 06)

Mullheres vão Varer Ruas em Belo
Horizonte -- Isto ocorrerá dentro de uma semana

por conrrereçêo da ôupertmendêncle de Ltmpesa Ur
bene, Condições: solteiras e b5 anos de idade (G-21-
06).

Essà não - Nos EUA os Pobres Co
mem Alimentos Próprios Para Cães e

Gatos - Na Nação mats rica do Mundo 1/3 dOI
alimentos de cães e gatos são consumidos pelos he
bttentes das áreas maia pobres da cidade, é o que
consta de relatório de um grupo de eepectellstes em

nutrição entregue agora a uma Comissão do Senado,
cujo �residenle Senador George McGovern pediu a

verba de vlnre bilhões de dólares, enuelmenre, pare
eludar no esforço centra í'1 fome, a tal pßDIO que o

advogado Ronald Polleck, diretor do Centro de Pes
quisas sobre e Allmenração, afirmou que a inflação
esta agravando ainda mets a situação dos pobres
norte americanos (G-20-06).

.

Mineiro quer mudar de nome porque
a noiva diz que não jura amor a um Fio
risbelo - Flortsbele José Verieeeleu é servidor pú
blico. Segundo seu advogado Francisco doa Santos,
que já requereu à justiça a troca de seu primeiro pre
oome pare Roberto, Florisbelo é um filho de Deus
mercado pela infeliz associação entre Flor e Belo, o

que justifica plensmente iJ mudança do nome, cause
de ser lItormentlldo desde a infâoci8 81é hoje, quaodo
já tem 35 ilOOB. A ação eslá Da 5.· Vara Civil (J 21 06).

Catalogadas 25 mil produtos causa
dores de doença no Trabalho - Trabalho
d. Fundação Centro Nacional de Segurança, Higieoe
e Medicine do Trabalho. O médico chefe de Diviaiio
Renê Mendes ateade em seu laborlltório portadores de
doençll8 profissioD8is e principalmenfe da pele (G·tO·
06), encllminhados pelo INSP S. Paulo.

Jaraguá Fabril S.A.
SoeledaÖ8 AnÔnima de Capital Aberto Reg.
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Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta socie·
dade. pllra a Assembléia Geral Ordinária a realizar se
oa sede .vci",l a RUlI Jorge Czerniewicz - 590, oesta
cidade de Jaraguá do Sul - SC., no dia 23 de outu�
bro de 1974, às 15,00 horas, a fim de deliberarem so·

bre a seguinle
ORDEM DO DIA

1.0) -- Exame,' discussão e deliberação do rela
tório da Direloria Bêllan�o Geral. Demonstraçiio de
Lucros & Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e de
mais conlas de administração, referente ao ex�cfcio
encerrado em 29 de junho de 1974;

2.0) - Fixação dos honorários da diretoria:

3.0) - Bleição dos MembrQs Efelivos e Supleo
tes do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários;

4,0) - Outros assuntos de iOleresee da Sociedll-
de.

Jaraguá do Sul, 19 de selembro de 1974

Dr. Brneslo Wagner, Dir. Presidente
Hans Gerhard Mayer, Dir. Superinlendente

A V I S O

Acham· se a disposição dos senhores lIcionistas.
na sede SOC.illl, os documentos a que se refere o art.

99, do decreto lei 2627 de 26 de selembro de 1940.
jaraQ'ulÍ do Sul, 19 d� setembro de 1974

Dr. Ernesto Wagner, Dir. Presidente.
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