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IIA Dama _ e o Vagabundo" é o tema do encontro social que o Grêmio
da Juventude vai patrocinar hoje, às 22 horas, no Cristo Rei, com
«Os Megatons)). Muita animação é o que promete a Diretoria.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
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Estudos· Sociais
Padre Elemar Scheid, diretor de

Fundação Educacional �egional [ere
guaense (FER)) orgão mantenedore da
Fulura Faculdade de Estudos Sociais
de Ieragué do Sul, recebeu a reportagem
para detalhar aspectos relacionados com
!:IS úllimas novidades à respeito da im-

�. planreção do ensino superior em nossa

cidade.
Salientou que o Conselho Estedu-

1I1 de Educação atreves de seus ínte-
, grantes. deu parecer favorável e por
unanimidade de votos, em reunião ree

Iizada no dia 1.° de Outubro deste ano.

A,sim o 1.° passo para que o ensino
superíor seja uma realidade em Jaraguá
do Sul foi transposto, aguardando se

tão somente a homologação por perte
do Conselho Federal de Educação, em

Brasilia, havendo pera tanto, na cidade,
movimento junto a todos os orgãos de
atuação para que esta homologação na

alçada federal seja o meís rápido pos
stvel devido a possibilidade da realiza
ção do 1.0 Vesnbular da Faculdade em

lenelro de 1975.
Eis Da Integre a nota enviada ao

diretor da PERl Da última segunda fei
ra:

(Itação plena em Educação Moral e Cf.
vica.

Destaque aqui para o histórico: O·
Sr. Diretor Geral da FERl orgão man

tido pelo Poéler Público Municipal, em

oficio ao Sr. Presidente deste conselho
Pe. Orlando Maria Murpy, solicita seja
autorizado o funcionamento da Faculda
de de Estudos Sociais, com o Curso de
Licenciatura de 1.0 Grau em Estudos
Sociais, e Habilitaçiio em Educeçäo Mo
ral e Cfvica em 2.° Grau, a ser manti
da por aquela instituição de ensino su-

perior.
'

A Faculdade de Estudos Sociais
seré unidade integrante à FERJ que foi
instituida pela lei n.

° 439/7i e Decreto
280/7i, ambas de origem municipal. A
Lei n.O 471/73 dispõe sobre o estatuto'
da Fundação, sendo que a garantia da
continuidade dos recursos orlundos da
Municipalidade, se encontra na lei que
instituiu a Fundação, derermtnendo o re

passe de DO mfnimo 4% do orçamento
municipal.

Como já tivemos oportunidade de
. noticiar, a Fuodação deverá inicialmen
te ser instalada em 4 salas do Centro
Social do Sest (gentilmente cedidas pe
la direção estadual do orgão). Outra
boa novidade contente no documento
relere-se a construção flté 1977 da sede
própria da Fundação numa êrea de
23 600m2, nos fundos da Igreja de

.

São
ôebesnão. Na justificação do curso, o

parecer favorável resalra: A carência de

Processo n.O 226/74. Procedencia

Fundação Educacional Regional lera
guaense de laraguá do Sul. Objeto, au

torização de funcionamento da Paeulda
de de Estudos Sociais e Curso de li
cenciatura em Esrudoe Sociais e habi-

formados em Estudos Sociais (1.0 Orsu)
e em Educação Moral e Cfvica (2.0
Grau) para as escolas disseminadas em

toda ii rellião, bem como em todo o

Bstedo de Santa Catarina, é de todos
conheelde e reclamada. Foram epresen
lados uados estatísticos cuja abraDgên
ela Incluí, além do municfpio séde (Ja
raguá do Sul) os de Corupã, Guaramt
rim. Messerandube e Schroeder, de
monstrendo à necessidade do Curso so

licitado.
Como condições do meio, Jaraguá

do Sul, cita ainda o documento que é
ceatro polarizador micro reglcnal ainda
que estebelectdo em um dos eixos dOI
dois maiores pelos industriais do Esta
do, lotnvílle e Blumeneu. além disso é
o 3.° Parque Industrial do Estado e po
stcroua-se entre os cinco maiores arre

cadadores do ICM. Os cinco municípios
acima citados, somam um total de 7.4.100
habitantes sendo que 14.717 são. estu

deates que ocupam os 164 estabeleci
mentos de ensino fie 1.0 e: 2.° graus,
sendo que em pesquisas realizadas jun
to a estabelecimentos de ensino de 2.°
grau da região conforme comprovação
constante do volume: n.o 3 do. referido
processo encaminhado ao Conselho Es·
tadual de Educação, 98,77% dos estu
dantes menttesterem proposttos de in

gressar em curso superior da micro re

gião e mais de 60% preferiram o de
Estudos Sociais; justificando-se assim
as. condições do meto onde funcionará.

Aproximadamente 300 volumes já· foram
adquiridos num ínveenmento de 10.326,00
cruzetros e que se encontram na Biblio
teca Pública Municipal Rui Barbosa vi
sando atender os primeiros semestres

letivos. havendo ainda convênio com

o Colégio São Luis pera utilização da
Bibliotéca deste estabeleclmente.

Após estas informações, contem o

documento parecer favoravel ii respeito
do futuro corpo docente da Fliculdade
de Estudos Sociais que está prestes II

.e tornar uma gratissima realidade, de
vendo entretanto a palavra final ficar
com o DAU (Departamento de Assuntos
Universitários) e bem como do Conse
lho Federal de Educação que homolo
gará com, certeza. e dentro do menor es

paço de rempo posalvel acreditam os

dirigentes munlelpels [eregueensea, o

seu funcionamento.

Mas como diz o ditado, é preciso
ser visto, para estar lembrado. Os ele
mentes da Fundação RegioDal Educa
cional Jaraguaense soltenaräo d interfe
rência dos representantes da rigião nor

te na eaféra federal, além de solicitar
80 governador eleüo Konder �eis. (vem
a Jaraguá dia 23 do coerente) para que
este igualmente intercede [unto ao Con
selho Federal de Educação, para a ho
molofaçãe favorável do funcionamento
do ensino supertot em nossa cidade.

�eportagem de GERALDO JOSÉ

Konder Reis aceita o desafio de Laguna
aspirações que boje vai
se tornando realidade.

Konder Reis dirigiu men

sagem ao povo lagunen
se lembrando que há dez
anos referiu·se 80 Porto

Pesqueiro da Laguna,
uma das mais legítimas

Fpolis" - Ao recomen

dar os Candidatos da
Arena ao Senado, Câma
ra Federal e Assembléia
Legislativa, o futuro Go
vernador Antonio Carlos

Após enfatizar que vai
governar Santa CatariDa,
como um governador
à:renista, o Senador An
tonio Carlos Konder Reis
declarQu que aceita o

desafio da velha e legen
dária Laguna. afim de
atender as suas antigas
reinvidicações.

_

- E este - acrescen
tou - é um desafio à
inteligência, à dedicação
e à imaginação de qual
quer administrador CODS

oiel)te e responsável. Por
isso, aceito o desatio que
Laguna vem lançando. a
tant08 8nos ao povo oa

tarinense para qu� ela.
possa integrar-se ao de
senvolvimento eeonOmi
co de Santa Oatarioa
oom igualdade de condi
ções e oportunidades,

,\

Adm.tiu o futuro go·
vernante de Santa Cata
rina que Laguna precisa
de uma atenção especial,

dedicada e únioa, neces·
sitando de atendimento
em todos 08 setoreli§ "um
desafio que o futuro Go
verno saberá

.

enfrentar
para atender todas as

necessidades da históri
oa Laguna",

Octacílio Pedro Ramos
Deputado Estadual da' ARENA

. Baile das
Acontecerli na noite de

hoje, em Corupá, o Baile
das Dabutsntes, aconteci
mento social da mais alta
importância no vizinho
município. A promoQão
está a cargo do LioDS
Olube .de Corupá, come·

morando o seil 7.° auiver
sário de fundaQão.

O Baila das Debutantes
realizar-se-á na Socieda
de Atiradores de Oorupá,
animado pelos "Bl'asilei

Debutantes Centro Cívico
CeI. JOURDAN

rinhos", de BkJmenau, exi-
gindo-se passeio oomple- Reunião em Assembléia
to (terno e gravata), com Constitutiva
inIcio às 22 hs. de hojs. Com inicio márcado

SerA madrinha de honra para às 14 horas de hoje
a Sra. Lucí, 8Sp. do Exmo. em sua sede o Centr�
Sr. 1?�putado Estadual c,

Cívico "Cei:' Jourdao"
OctaClho Pedro Ramos 8 estará reunido os 4<&
as pa'ronesses estão f8' Jideres de classes para
presentadas em doas da� uma Assembléia Constituo
mas da melhor sociedade tiva a partir da qual SEt

oorupaeOlle, nas pessou formarão dois partidos
das Senhoras Erica (Sra. polfticos, para criarem
Adolfo Baeumle) eHella tlua estrutura e filosofia,
(Sra. AI'im,Seidel). preparar a Chapa para

eleição da la. Presidên
cia, após intensa cam

-panha politica.Konder Reis retorna em

campanha ao

Oeste Catarinense
Fpolis, - Prosseguindo

em seu õ6.0 dia de cam·

panha pelo iDterior cata

rineose, a caravaDa dos
candidatos da Arena che
fiada pelo futuro Gover
nador Antonio C li r.1 o s

Konder Reis visitou mais
três municfpios do oeste
do Estado, iniciando com

uma concentração em Co
roDel Freitas.

Após o almoço, a cara

vana deslocou se para o

munlcfpio de Quilombo,
oportunidade em que o

Senador Konder Reis e o

candidato ao Senado Fe
déral pela Arena, e:x-Go-

Colégio "São Luís"
homenageia os

professores veteranos
Aconteoerá, ne s t a

tarde a partir das 15,30
horas. um torneio de bo·
chas entre os Profe·sso
res do Colégio "S. Luis"
com medalhas para 1.0 e

2.° Colocados.
Esta homenagem, ali

ás, muito justa, neste ano

Ie endereça especialmen
ente aos veteranos da Oa-
8S: Prüfe!lsores Paulo Mo
retti, Hilário Stephani, Eu
gênio V. Schmõckel, Mar
Io Sousa, Norberto S. Em
mendoerfer cuja média
de aD08 de magistério no

"SAo LufA" .tioge 8 18
per cápita.

veroador Ivo Silveira, fi
zerem um prODunciameDto
à população local. As ati
vidades foram encerradas
com concentração no Mu
nicfpio de São Lourenço
do Oeste, onde a' Comi
tiva pernoilou. Mais cin
co municfpioa da região
receberiio a vi!lita dós se

nhores ADtonio Carlos
Konder Reis, Marcos Hen
rique Bue:chler, Ivo Silvei
ra e dos Candidatos à
Câmara Federal e Assem
bléia Legislativa. O pro·
grama marca visitas aos

municfpios de G a I v ã o,
São Domingos, Abelardo
Luz, Xarim, e XaDxerê.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORRflO 00 POVO"
fundação: flrtur Muller - 1919

caclrIF 8U36.1191/001
• 1974·
Diretor

EUiênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
Anual •.• Cr$ 25,00
Semestre .. Cri 13,00
Avulso • • • • Cr$ 0,50
Número atrasado Cri 0,60.
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Aniversários

"Correio do Povo"
,

um Jornal
a Serviço do Povo

Registro Civil
Aurea MUlleJl Grubba, Ollciàl
do Registro Civil do I. Dia
trito da Comarca de Jaragui
do Sul, Estado d. Santa

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

oassr-ee

Edital D. 8.64-4 de 14/10/74
David Marcellino e

Úrsula Krueger
Ele, braaileiro, lolteiro,

funcionário, nascido em

Estreito, neste Esrado
domiciliado e residenre &m
Curitiba·Paraná, filho de
Valdyr Marcelllao e HiI�e
Marcellino.
Ela, braaileira, Bolreira,

industriaria, nascida em

Jaraguá do Sul, domicilie
da e resideate .m Estradll
Nova, Deate

.

disrrito, filha
de Arno Krueger e Rurh
VOit Krueger.
Edital D.6.6-4á do 14/10/14

Ademir d. Silvoll e

Ivone Modrock
Ble, brasileiro, solreil-o,

correspondente, nascido
em Guaramirim, Deite Es·
tado, domiciliado e resi·
dente na Rna José Emmen
doerfer, nesta cidade, fi
lho de Jacob da Silva e
Nair SlInso da Silva.
Ela, brasileir., solteira,

costureira, nl!Jscida em JII
ragul! do �ul, domiciliada
e residente Da RUII José
Bauer, nesta cidllde, filhll·
de Alfonso Modrock e

Olia . de Souza Modrock.

SABADO
•

19-10-74 -

:.�
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Edital D. 8646 de 16/10/74
Vilson Gruerzmacher e

Ada Horburg
Ele, brasileiro, solteiro.

operário, nascido em Iera
guá do

. Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz,
nesta disrrilo, filho de Alex
Grueízmacher e Bdeltrudes
Hornburg Gruerzmecher.
Ela, brasileira, sotteíre,

do lar, na8tidll em lera
guzi do 8ul, domiciliada e

residente em Rio da Luz,
nesre dtstrtio, filhll de
Arrur Horoburg e Herta
Lindernenn Ornburg.
Edltal n. 8.647 de 16/10/74
1110 da Silva Faiuades e

_ Eriea Hensehel

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, nas
cido em São Francisco do

Sul, Beste Estado, domi
ciliado e reetdeute na Rua
Jorge Czernléwlcz, nesta
cidade, filho de Cecilio
Aeipio Fagundes e de
Francisca da Silva Fa
fundes.
Ela, brasileira solteira,

balconista, nascida em Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Ioln
vílle, nesta cidade, filha
de Gusrevo Henschel e

Clara Bartel Henschel,

E para que chegae ao co
nhecimento de todos mandel
passar o presente edital que
será publicado pela imprens.
e em cartório onde Berá
allxado durante 15 dias; Se
alguém souber de algum im
pedimento euaee-e para os
finB legais. .

AURBA MÜLLER GRUBBA
OllelaI

OORREIO . DO POVO

Edifal o. 8.641 de 09/10/74
Bruno Ziehladorff e

Elvira Ehlert
Ble, brasileiro, solteiro,

operário, naacido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios
do Norte, nesre dtsrrtro,
filho de Edmundo· Zlehls
dorff e VGli Manske Zlehls
dorff.

Fez' anos quarta-feira Ela, brasileira. solteira,
- O menino Luiz Cer- índusrrterte, nascida em

los Malheiro. Jaraguií do Sul, domicilia-
. '

dA e restdeute em Francis·Fazem anos hoje co de Paula, neste dts tri-
.
- O sr. F r e d e r i c o to, filha de Oscar, ßhlert

�chwedle; e Adelina Klein Ehlert
- O ar. Wen d e II n Edual n.8.M2 de 10/10/74�chmidt, em Jarllguazinho;
_ O sr. Leopoldo Kars. Copia recebida do car-

ea; tório de Gueremlrtm, nes

- O sr. Lourival Sttin; te: Estado,
- O sr. Arno ßlanck Sebastião Carlos de

nesta eidade. Souza e

Maria de Lurdes KrehnkeFazem anos amanhã:
Ele. brasileiro, aolleiro,

- A sre. Rosalina Airo-, seperetro, nascido em Ja-
so; ragul! do Sul, domicililldo
- O jovem Edfllr Jua- e reaidente oestll cidade,

rez Schmill;' filho de Luiz Cordeiro de
-:- O jovem Walmor Souza e Evelina Oechsler

Maaes; de Souza.
- A sra. Hilda Fodi Ela, brasileira, 8olteir.,

Lizemberg; do lar, Dalcida CII1 Gua-
- O Ir. Herbet Alpe,.- . rlmirim, aeate Estado, do-

eedt; em !Iapocu%inho; miciliado e residente em
- A Irll. Blizabeth, es- Guaramirim, neste Eatado,

poaa do sr. José �rerlein filha dê Affonso KrehDke
Neto, em Jaraiuazinho. e Ermaliada Petry Kreha
Dia 21 ke:.

- A Ira. Lfgia de frei- Edital n. 8.643 de 10/10/74
tas Pereira, em Fpolis; Clodoaldo Stueber ..e
- srta. EJizaberh Bruner, Orgalina Henklein

em Bela Vista do Paraíso
PR-; Ele, brasileiro, so)reiro,
_ A Ir•. Hedwig, espo- torneiro Mecilnico, nasci-

Ia do Ir. Alvino Modro; do em São BeDrO do �ul,
_ O sr. Ricardo Jung, Deste Estado, domiciliado

em pomerode. e residente na Rua Lou
renço Kanzler, ntsta cida-

Dia 22 de, filho de Afonso Srue-
_ O sr. Italo Cássio: ber e de Hilda Kanzler

filho de Carla e sr. Hans Srueber. 4!J

Gerhard Mayer; Ela, brasileira, solteira,
_ O sr. Rudi Franke, domestica, nascida em

em Garibaldi; Guaramirim. neste Esra-
__ O sr. Batisra Maldi; do, domiCiliada e resideD
_ O Ir. Rodriio Nico- te na Rut! Felipe Schmill,

luzzi. Desla cidade, filha de Car
los Henklein e Olra Correoll

.Dia 23 HeDkleia.
- O sr. Sebastião Ai.

roso;.
- A srl!J. Rosa dI! Coa.

ta Meier, Eslrllda Itapocú;
- O .r. Mauro Sckiba,

em Curitiba - PR -

....:. A srta. Renilda Kei
ser"
- A Garota Sueli Horn

burg.
Dia· 2/.
- O ar. Hans Gerhllrd

Mayer, iDdu�trial, nesra

cidade;
- a sra. Tereza, eapo·

Ia do Sr. Gerino·PODUce
iii, em Garibaldi;
- A art.. Maria Mo-.

reira, em lropocuzinho;
- a Garota lone Btlli,

filha do Sr. Artur FacciDi,
em MlIssaraDduba.

Dia ·25

- A srta. Maria doa
�anlos;
- o Jovem Orlando

Wackerhllgen.

Bebidas- Max Wilhelm S.A.
/

CGO. MF. 84 429 869/0001-46
Assem.._bléia Geral Ordinária

São eonvidados os senhores acionistas desta
seçíedade para participarem oa assembléía geral
ordinária que terá lugar no dia 31 de outubro de
1974, à8 9 horas, na sede soeíal, na rua Joinville,
D.O 594. na cidade de Jaraguá do Sul, a-fim de de
liberarem sobre a seguinte, Ordem do Dia.

1.0) _ Exame, discussão e votação do relatõ
rio da Diretoria, Balanco Geral, conta de Lucros li)

Perdas, Parecer do tJonselho Fiscal referénte ao

exercício encerrado em SO de junho de 1974;
2.0) - Elei,ão da Diretoria para OI!! exereicios

de 1974/U�80 e fixaçio dos honorários;
S.O) - EleiçAo dos membros do Conlilelho Fis

cal e relpectJvos Iiluplentes 8 fixação dos seus ho-
nor6riol;

.

4.e) - Outres a8suntos de interesl!!e social.

Aviso aos Acio�istas
Encontram-se à dispolição dos senhores acio

niRtas, Da lade social, Oi dpeumentos a que e. re

fere o art·. 99, do Decreto-Lei n.O 2.627, de
26/09/1940.

Jaragu6 do Sul (SO), 28 de setembro de 1974
Moritz Max Wilhelm, Diretor·Presidente

Indústria Tê�til Jarita S.A.
CGCMF 84430610/0001-15

Assembléia Geral Ordinária
.

Convocação'
Pelo presente e'dital são convidadoR acionis.

tas de Indústria Têxtil Jarita S.A. 8 se reunirem em

A8sembléia Geral Ordinária, em sua 8ede social
em Itapocuzinho, Deste municlpio de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, à8 08.00 horas do
dia 30 do novembro de 1974, para deliberarem BO
bre a seguinte, ORDBM DO DIA:

1 - Exame, discussão e deliberação 80bre o ba
lanço geral relatório da diretoria, demonstraçio da
Conta de Lucras e Perdas. e parecer do OODselho
Fi8cal tudo relativo ao' exerclcio encerrado em

31 de egô8to di) 1974.

2 - Eleição do Conselho Fiscal' para o exerci
cio de 1974f1975 •

8 - AS8untos de interesse da 80ci.;dade.

NOTA: Aeham-se à disposição dos senhoreil
aeionistas, na sede social, os documentos a que se

refere o art. 99 do decreto lei n. 2627 de �6 de Ie·
tembro de 1940.

Jaragu6 do Sul. 08 de outubro de 1974
João Lúcio da Costa· - Diretor Presidente

..

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - eDIIABIUDAOE - SEGUROS

lob a direçAo do economista.. contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
OPF 004354229

Rua I (Mal. Deodoro) 1:12/130
Fone 2023 - ex. Postal, 19

J'aragui do S'IIl - Santa Catarina

Recurlol flicals e administrativos - ContabWdade
Servioo de marcas e patentes - fotocópias

. Legtslaçlo trabalh1sta e INPS - Seguros em geral
. Serviços aéreos Varig

Desde 1944 à serviço do progresso de Jaraguá do Sul

CGCMF: D.O 84432475/0001·74
Assembléia Geral Ordinária

Tecelagem Gunitex· S. À
/

Säo convidados os senhores acionistas deRta
sociedade para participarem' da aasemblêía geral
ordinária que terá lugar no dia 30 de outubro d,
1974, às 9 horas, na sede soeíal, na rua Jorge Czer.
niewicz, n.

° 1 120. na cidade de Jaraguä. do Sul ,
fim de deliberarem sobre a seguínte, ordem do dia:

1) _. Exame, discussão e votação do relatório
da Diretoria Balanço Geral, conta de lucros.
Perdas, Parecer do Conselho Fiscal rsferente ao
exercícío social encerrado em 30 de junho de197�

2) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal
e. respectivos suplentes e fixa�ão dos seus honorã
rios;

3) - Outros assuntos de Interesse social.

Aviso aos Aoionistas
.

Encontram se à disposição dos senhorss
acionistas, na sede social, os documentos a que Re
refere o arto• 99, do Decreto - Lei n", 2.627, de
-2�/09/1940. -

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam eonvoeados 08 8enhor�s acionistas deRta

sociedade, para a Assemblêía Geral Extraordinária
a realizar se no dia 30 de outubro de 1974, com
inicio às 15 horas, na sede social da sociedade, sha
Da rua Jorge Czerniewiez. n.o 1.120, Desta cidade de
Jbraguá do Sul, Rstado de Santa Catarina, com I

seguínte, ordem do dia:

1) - Aumento do eapítal socíal de Cr$ 516.500,00.
para Cr$ 1.100.000.00 .com a incorporação de reser
vas livree e em dinheiro ou direitoe ereditóriolil;

2) - Outroi al!l8untos de interê88e social.

Jaraguá do Sul, 27 'de setembro d. 1974.
Irio C. Piazera - J08ef HolziDger, Diretorel

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

automático) _

Planos especiais de financiamentos
Revendedor para a região

Socie�a�e Gráfica Aveni�í Lt�a.
GonsaUe-nos, pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 ou 2243 I �

1

ALUGA-SE
Uma casli residencidl n8 prllia de Barra

Velha, para a remporada de fevereiro do próxi-
mo aDO.

/

• Tratar na Michigan Iod. de Botões Lrda.
c/ o sr. Jaime. -

•

l�!!OG��O §mllZa I
Av. Franklin Roosevelt, 23 � Grupo 303

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO' POVO SABADO 19-10-74 - PAGINA 3

5. A. Se de
Campestre
Lançada a Cam.:
panha no ,Colégio
São Luis

TeaeIagem
. ,

Gunitex
CGCMF: n. 84: 432 4:75/0001-4:7

Relatório da Diretoria
5erihores Acionistas:

Apresentamos.lhe o Balanço Geral e a Demonstração da conta ele Lu
cros e Perdas, encerradas em 30 de junho de 1974, bem como o Parecer do Con
selho Fiscal, send? que o resultado epontedo assenta rigorosamente em lançamen
tos de nossa escrita. Estamos ao inteiro dispor de V. Ss. na sede d. sociedade,
para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.

Jaraguá do Sul, 12 de julho de 197-4

Irio C. Piazera - Josef Holzinger
I' Diretores �

.

Balanço Geral Encerrado Em 30 de Junho de .1974.
ATIVO

Imobilizado

?
.

Construções, Terrenos Máquinas e Instalações" Móveis e

Llreneíltoa Perramemee, Veículos, Reavaliações do Imobilizado Fixo,
Parlicipações Banco do Brasil S.A. conta depósitos vinculados ôu
dene, Sudepe, Embratur, Embrser, I.B.D.F. Fundesc, Obrigações Rea
juslávei� do Tesouro Nacional (r"IT), Empréstimo. Eletrobrás, Depô
eíros para Investimentos - DL. 157 e Adicional BNDE

Disponível
Caixa e Bancos

Realizável

Mercadcrtas, Matéria Prima, Almoxarifado. Embalagens, Contas Cor
rentes, Dupltcetas a Receber e Taxa de Melhoramentos

Compensação·
Bancos conta Caução, Valores Segurados e Caução de ,\ções

PASSIVO

Não Exigfvel

2.164.149,28

3�2.671,48

3.436.717,19

2.760.775.19
8.76ã.213,14

Capital, R.eserva Legal. Reserva para Aumento de Capital Fundo de

Correção Monelária, Fundo de Ações Bonificadas, Provisão pere .

Créditos Duvidosos. Fund,o de Depreciações, Fundo de Depreciações
_/ Correção Monetária e Correção Monelária -das Depreciações

Exigível
Fornecedores, Duplicatas Negociadas, Contas Correntes, Obrigá
ções li Pagar, Bancos conta emprésumoe e Fundo de Indenizações
Trabalhistas 4.678.996.õ4

Lucros e Perdas

:Saldo II Disposição da Assembléia. Geral

Compensação
-

Tüulos em cobrança, Contratos de seguros e 'Cauções da Diretoria

1.140.01 r.se

273.431,35

2.760.776.19
8.753.21�.14

,

(oito mllhões, setecentos e cinquenta e tr�is mll, duzentos e treze cruseiros e qua
rorze centavos).

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
DEBITO

Estoques, Aceseõrtoe Embalagem, Matéria Prima, Despesas Gerets,
Provisão pare Devedores Duvidosos, Fundo pare Depreciação Fundo
para Depreciação 51 Correção Monetérle, Reserva Legel e Saldo à
Disposição da Assembléia Geral

CRÊDITO
8.143.676.39

Esroquee, Vendas, Descoôlos�e Juros auferidos. Rendas eventuats e

Provisão para Devedores Duvidosos 8 143.676,39
(oilo milhões, cenlo Ie quarenta e treis mil, seiscentos e setenta e seia cruzeiros e

trinta e nove centavos).
-

Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1974.

Iria C. Piazera - Josef 'Holzinger, Direlores
Rolando Jahnke - Contador; CRC-S.C. 1.656 e DEC. 146.010.

Parecer do Conselho Fiscal
. Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da TECELAGEM GUNI-
TEX S.A., tendo examinado detidamenle as contas de resultado, demonstração da
conta de Lucros e Perdas, bem como o Balanço Geral, encerrado em 30 de junho
de 1974, são de parecer que os referidos atos devem ser aprovados nos seus precisos
termos, pela assembléia geral ordinária II realizar se oportunamente.

Jaraguá do Sul, 15 de julho de 1974.
Werner Schuster

Reiner Wi'elle
Dorcy Luiz 8uchmann

E M P R E S � R lOS, T U R IST A S
a VARIG sente-se bonr,ada pelo que pode fazer pelos seus neo

gócios e 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

Viage VARIG VARIG VARIG

A Diretoria da ASBO'
eiaçâo da Pais e Mestres
a Direção do Colégio a

os AluDOS iniciaram uma

campanha m 8 e i Q a em

torno rle uma prom09ão
c o D j UDt a; trata-se de
constituir um", sede cam·
peslre pm 10cIIl aprazível
e sitoada a poocos quilô
metros da cidade.
Será um ambienta sau

divel para passar um

dia com os familiares,
com uma Turma de alu
nos, com um grupo de
professores; higienizar o

espírito e dar maior ati
.idade àqueles que vivem
oma vida sedentäría.

r

Vend,e-se
Vende-se 1 (um) terreno

com 800- m2. edificado,
com 1 (uma) casa de al
venaria, à RUd Campo
SAlIes (Centro), em Join.
ville.

Tratar na Michigan Ind.
de Botões Ltda., com o

s-, JAIME.

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
ser você,

Vende-se

Família e Demografia (II)
Fizemos, na semana . passada, uma breve re-

-

flexão sobre a paternidade responsável, ante a pro
blema demográfico, valeadonoe de um estudo da
Comissão Representativa da CBNN. Continuemos,
hoje, a refletir sobre o tema, a partir de algumas
eonstatações de nivel mundial.

1. O depauperamento progressivo e_ qualitativo
dos recursos te,rrestes disponíveis determina pro
fundas repercus ões no campo demográfico, poden
do gerar um crise global. O egoísmo, a ganäneía e a

incúria nos proporcionam exemplos de desperdíeío
de riquezas criadalil para o bem comum da humani-
dade. �

2. A densidade demográfica de grandes regiões
do mundo, com precárias condições de Tida, ques
tiona a sociedade de consumo, baeada no ler Rllis,
em prejuízo do ser mais.

-
. 3. Existe uma injustiça social internacional que

consiste no bloqueio do desenvolvimento dos peíses
mais fracos e na pressão sobre seu crecimento po-
'pulacional, com objetivos inconfessáveis. A tensão a

crise é precipitada, sobretudo, pela repartição injus
to dos bens, pelo consumo exorbitant" das elassea
ricas e pelos custos da corrida armamentista Imen
lilas regiões do planeta são devastadas não tanto pe
lo crescimento demográfico quanto pela ambiçlo
insaciável de grupos minoritários.

4. A melhor estratégia para combater a miséria
não é 8 limitação da fertilidade dos miseráveis; A
solução deve ser buscada na erradicação da iniqui
dade social, fruto do egoísmo e da aÕlbi,ão que
ignoram o sofrimento alheio.

5. No probÍema demográfico, é importante valo
rizar maíe os aspectos qualitativos do que os quan
titativos. Isso quer dizer: mais vale melhorar o teor
humano e proporcionar acesso à cultura do que criar
obsessões estatfsticas. Normalmente o dese!lvolvimen
to reduz e eqUilibra o cresoimento populacional. E,
pois, vital dar eficácia às medldaa tendentes à pro

. moção real das populações marginais.
6. A politica demográfica dos Poderes Públicos

deve respeitar li dignidade .humana e deve ter a eo

laboração de todos 08 setores responsáveis pela
pepulaçäo; não apenas a colaboração de tecnocratas.

Para concluir esses pensamentos de hoje, umâ
citação de Paulo VI, na Encíclica "Populorum Pro
gressío", no. 42 � ueeessãrío promoverum humanismo
total. Que vem'ele a ser senãô o desenvolvimento
integral do homem todo e todos os homens? Poderia
aparentemente triunfar um humanismo limitado, fe
chado aos valores do espirito e aDeus, fonte do verda
deiro humanismo. O homem pode organizar a terra
sem Deus, mas sem Deus 8Ó a pode organizar COD
tra o homem. Humanísmo exclusivo é humanismo
desumano."

Ir. Aloisio Kuhn

à rua João Januärío Ai-
roso, antiga Jaraguâ-Es- Dr. Fráncisco Antonio Píceíeae
querdo, um imóvel com

:H:�D -.:co -. c.H..:H. :f. "Z
8.500 m2., edifioado com (C.P.F.) M.o 00.:104379
1 casa de madeira re- Cirorgia 8 Olíniea de Adultol e Orianças
cem reformada, garagem Partol - DoenQal de Senhor..
e um galpão grande,
além de outras benfeí- HOSPITAL JESÚS. DE NAZARÉ - OORUPÃ

torias. Preço deocasíão.

I
Residência: Dr. Nereu Ramos, 411

co:aup,lt,. - 8AN7A .CAT.À.B.IlM.....

Tralar com FrancIsco Modrock �/ -!

em gerí!JI, especialmente
.

Gaita e Acordeões .

Completo 50rlimento com 8 a 120 baixos
Bandoneon

Pianos: "Fritz Dobbertn
Grande Variedade' de modelos

. Harmônio. "Bohn»
ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras, Banda. e

Conjuntos Modemos
Viol!no8 - Violões - Bandolins e Banjos
Flautas - Clarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones' - Baixos e Balerias complefas
Pandeiros ..,;.. Choca:hos - Marl!cas e Afuchês

Métod08 - Cordas e Palhetas
Instrumentos pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Pratos e Cornetas
Para'Músico. Profissionais forneço Jambém Instrumentos Estran
geirosl Violinos, Flautas e Clarinetas, tipo cBoehm», Pi_tons, Trombonts

Saxofones, b�m como bocais e Boquilhas estrangeiras
'Para maiores informações, cons,ulte'm a

EXPEDIC10 "LYA ln MUS·leAl· OE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa' Poetai, õ9

São Bento do' Sul - - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nascimentos

Noticiamos cem pesar o falecimento das seguln-
tes pessoas: A recepção deu-se no Restauraute Itajara, às

Dia 09 20 hs., a que compareceram altas autoridades Ieo-
Rogério Krüger, nesta cidade, com 15 horas ntsttcas, como sejam o více-governador Amilton

Dia 12, Ab1lio Abrão e Sra., de Joínvílle e o CL Teixeira
Reinaldo Thomas de Assumpção, neeta cidade. com

-

da Silva, ex-governador do Estado da Guanabara,
64 anos pertencente ao Lions Clube de Leme, o primeiro a

Dia 13 falar na solenídede, com palavras generosas à Ja-
Marcia 'Kineschy, neste cidade, com 10 meses \ raguä do Sul que admirou pacaa,

Dia 15
Estiverem presentes ainda o Exmo. Sr. Dr.ADfelo Zepella, nesta cidade, com 7ã anos

... Á ur 11' F'lh S MM J' d D' 't"CORREIO DO POVO" apresenta aos enlutados lvaro" ande I I o, ra. .0· U1Z e IreiO
da Comarca de Jaraguá do Sul, o Rev. Vigário Pe.suas condolêocias

( Elemar Scheid, representando no áto S. Excia. o
Prefeito Prof, Eugênio Strebe, o CL José Bahia, do
Lions Clube de Jaraguá (elube padrinho). presiden
te de Divisão L-lO, Waldemar Behling e Sra.. pre
sidente do Rotary Club de Jaraguá do Sul. Vice
Governador OL· José Luiz Oolares, de Itajal, Vice
Prefeito de CJorupá, Engelbert Oechsler ti pt6si!ien
te do Lioos Clube de Corupá, o Prefeito de Ooru
pá, sr. Otto Weber, presidente de divisão Oorupá, '

visitantes de Juinville e Pomerode e a imprensa
escrita de Jar@guá do Sul.

Além do excelente jantar, a animação foi uma
con8'ant�, com distribuiçio de muitos brindes,
usando da palavra o Presidente do Clube anfitrião,
CL Vitório Lazzaris, dos representantes dos Clubes
convidados, bem como o governador homenageado,
destacando se a fala do Rev. Pe. Elemar Scheid
I que, em feliz improviso abordou o tema da Facul
dade de Estudos Sociais, da FERJ Fundação Bdu
cacional Regional de Jaraguá do Sul, hoje uma

grata realidade, pois que. já está aprovaoa pelo
Oonselho Estadual de' Educacão, e, para cuja con
cretização os leões Distrito L-lO contribuiram ex
traordinariamente, oom uma importante participa
ção do CL. Erwino Gramkow.

Foi um marcante acontecimento social na cidade.

Dia 24 de setembro
Karim MariJú. filha de Alfredo (Tereza Muller) Er8-
chlng .

Dia 25 de setembro
AdUa, filha da Conredo (Imgart Milbratz) Horongoso
Mario, filho de Walter (Laura) Fischer

Dia 02 de outubro
Edemilson, filho de Edemer (Marli Maria Dernatte)
Franzem

Dia 06
.

lsolde, filha de WigaDdo (Erica Rahn) Fischer
Dia 07

Raleane, filha de Almiro (Veltrudee Oldemburg) KrUger
Rosllene, filha de lesé Jaime (Maria da Costa) Hesck
Pedro Ivo, filho de Alfredo (Odlla Filippi) Fuzzl

Dill 08
Marildo, filho de Antonio (edi Vegini) Kammer

Dia 10
Sigmar, filho de Edgar (Diewa Herta Alida) Grützma
cher
Maurus, filho de Max (Leonida Kiefer) Fiedler . Filho

Dia 11
Eliane Aparecida, filha de Laudelíao (Alzira Iunkes"
dos Santos

Dia 12
Iara Raquel, filha de Delalr (Clafira Malocht] Pereira
Edson Luís, filho de Pedro (Maria) Schmidt

Dia lã
José Carlos, (ilho de Nelson Vieira (Antonia Vieira)
da .5i1va

Dia 14
Elemar Dariam, filho de Adernar (Lidia Härchem)

. Buerger
Dia' 16

Jair, filho de Ivo (Baibina Sabei) Raulino
Hélio Marcos, filho de Maurí (Geneste da Silva) RlIok

"Os cumprimentos desta rolhe";

Falecimentos

DBlfim na . campanha araoista
ex-ministro na campanha
da Arena é interpretado
nos meios pOlllicos..,como,
respostas à p�rguntll (jo go
vernador eleito Paulo Egy
dio Martin. ao empresaria
do, que estaria por des
contentamento com a situa
ção econômica, apOiando
li oposição,
Nesta hora de definições
ninguém pode se omitir.
Nem os catarinenses. nem

O Ex-Ministro Delfim
Neto participará da cam

panha eleitoral da Arenll
em comfcios e na TV. A
informação foi prestada,
ootem, em São Paulo,
pelo próprio ex-ministro,
em conversa com o senêl

dor Carvalho PlOtO. "Como
.renista que sou, não po
deria ficar à margem desse
trabalho. Minha colabora
ção será irrestrilaíl - disse
Delfim. O engajamento do os jaraguaenses.

de PagamentoEdital
ALBERTO DALMARCO, síndico da Massa F'a

lida da firma indiTidual de SILVINO FRANZNER,
de Jaraguá do Sul, da oonformidad'e com o art. n,o
127, § 1.0, da Lei de Falências, comunica aos credore.s
quirografários habilitados no referido processo fah·
mentar que. rateando a percentligem de setenta ..

cinco por cento (75%), dos referidos créditos. está
pagando os credores supra, diáriamente das U ás
16 horas, n08 seguintes locais:

a) Terças e Quintas-Feiras no "Oartório do
Cívil";

b) Segunda, quartas e Sextas-Feiras, à Rua
Duque de Caxias, 366, em CORUPÁ.

Documentos Extraviados
Foram perdidos os do

cumentos de um cami-
nhão Mercedes Benz, cor Campanba de Educaçãoazul/preto, placas BS 03UO Civici- de propriedade do Sr.
Augusto Demarchi, resi- O hastamento dö
dente n/ oidade: Certili- Bandeira e o canto
cado de Registro de Vei- do Hino Nacionals60
culo N°. 259 002-Talão de obrigatórios, uma vezVistoria - Taxa Rodoviá- por semana, em todos
ria-Bilhete de Seguro. os estabelecimenlos
Quem os encontroQ, la-

I
de qndlquer grãu de

vor devolvê·los ao seu le-· ensino, públiCOS ou
gltimo dono, mediante particulares.
gratificação. :.- , ....

Edital de Interdição As cnctccöes de
Geraldo !José

O Doutor Nelson de Souza Infeld, Juíz de
Direito da Oomarea de Jaragui do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Iei, ato.

Faz Saber a quanto o presenta Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
ãste Juizo e Oartório do Civil, foram regularmente
processadoe 8U.tos de interdi,ão N, 4.963, de LEONAR
DO NECKEL, brasíleiro, oasado, com 59

.

anos da
idade. a requerimento do Ur. Promotor Público da
Comarca, tendo sido decretada a interdição do mes
mo, por estar sofrendo das faculdades mentais, por
sentença deste Juizo de 02 de maio do c/ano, que
nomeou curador na pessoa de sua espôse; Sra.
ZIDALIA DE OLIVEIRA NEOKEL, brasileira, ca
sada, residente e domíoilíada nesta cidade à rua
João Doubrawa N. 575, a qual [ã prestou o compro
misso legal e 9st' no exercício do cargo, pelo que
aerão eonsíderados nulos e de nenhum efeito todos
os atos, aunç811 e convenções que celebrar sem as
sistencía da Curadora. - Para qua chegue ao co
nhecimento de todos foi passado o presente edital
afixado no lugar de costume, e publicado na forma
da lei, - Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, a08, vtnte aete dias do mês de maio do ano
de mil noveeentos e setenta e quatro, - Eu, (a)
Amadeu Mahfud Escrivão, o subereví, .

(a) NelsoD de Souza Iufsld
Juiz de Direito

Lions Cidade Industrial
Recebe Governador

No dia 11 do corrente o Lions Clube de Jara
guá do Sul - Cidade Industríal, recebeu a honro
sa visita do Governador dó Distrito L-lO, Cl, Cláu-

dio Alexandre Füllgraf, natural de Florianópolis,

Associação Catarinense' de
Fundações Educa�ionais

No decorrer deste ano, em várias reuniões e

assembléias. todas as cidades catarinenses onde
funcionam Faculdades, constituíram uma Entidade
que organizou já o programa e a· execução dos
Vestibulares para 1975,

Até o momento, compõem a no-yel Associação,
as Direções das Fudações Educacionais de: Bl�menau Brusque, Caçador, Oanoinhas, Chapecó, Cri
ciú�a, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, La.
ges, Malra, Rio do Sul, Tubarão e Videira.

O Presidente da Associação é o Profel!lsor Os
valdo Della Giustina, Diletor e Animador do Ensino
Universitário na cit:Iade de Tubarão.

Com 8. ap:-ovaeão da nOlilsa Primeira Unidade
Universitária, Jaraguá tem condições de integrar a

Associasção Catarinense de Fundações Educacio
nais, Entidade que pode ofere.cer mais de 4771 Va
gas em Escola Superior oos 78 Cursos mantido.
pela novel Associação Catarinenss.

1) N08sa delegação já se encontra em Criciúml,
desde ontem, iniciando 8ua participação na maior
competição Poli-1i:sportiva do Estado, os XV JogOI
Abertos de Santa Oatarina, 7 modalidades, ,Futebol
de Salão, Judo Masculino, Xadrez Masculino, Tãni,
de Campo Masculino, AUeti.mo Masculino e Femini
na e Bolão Masculino, são 88 em que nos faramol
representar efetivamente a partir de hoje, movimen
tando mais de 73 pessoal entre atletas, técnicos.
dirigentes. SU08SS0, moçada, nos JASO deste ano.

Por outro lado, ontem á noite no Oongreaso 118
abertura dos XV JASO. o Prefeito Municipal Eagê
nío Strebs, mals uma vêz reíndíeou o sadiatnento da
competicão em JaraguA do Sul, no ano de seu een
tenãríe, em 1976, a exemplo do que i' havia feito
em São Bento do Sul.

xxx

2) O primeiro paB80 para o Ensino Superior
terna-se uma greta .realldade em JaraguA do Sul.
Foi dado através do parecer favorA'el do Oonllelho
Estadual de Educação, ao funcionamento da Facul
dade de Estudos Sociais mantida pela Fundação
Educacional :Regional Jaraguaense (FERJ), Agora
resta a homologação por parte do Conselho Federal.

XXx

3) Será inaugurada domingo cedo, às 10 horas,
a ponte pênsil ligando as localldades de Ilha da
Figueire e rua Joinville, construías pela prefeitura
municipal e beneficiando amplamente os operãrios que
labutam jullto as ftrmas existentes naqueles bairros,
principalmente a Weg 2.

O ato eontarã com a presença, de autoridades
municipais e eoneidadea. O percurso Ilha da Figuei
ra-Rua Joinville será feito rápidamante, através da
ponte que tem uma extenqiio de 2Ui inetros de eum
primemo, a maior no estilo de que ie tem conhe
cimento em Santa Catarina.

xxx

4,) Outro melhoramento. (beneficiando direta
mente a petizada) estã prestes a se tornar também
realidade, ou seja. a ínatalação do 1.0 Parque Infan
til do Município. O Play-Grouod localiza-se n88 Pro
Ximidades do Edifício Pieollí; a 30 metros da Av.
Mareohal Deodoro.

As crianças jaraguaenses, principalmente ali
residentes e em áreu limitadas (apartamentos) te
rão, agora, looal apropriada para di,ertirem-se a fB
ler.

xxx

i) No próximo ano todolos prédioll que abri
Iam repariiçóes públicas municipais e estaduais, se
rão pintados além de reoeberem algumas melhoria •.
O anúncio foi leito por fonte da prefeitura munici
pal, tendo aorescentado que a medida visa tornar a
cidade mais simpática para os festejos de comemo-.
ração dos 100 anos da cidade, em 76.

XXx

6) ACIJS tem no'o Presidente. Rubens Nicol
luzzi, foi eleito ua noite da última !!egunda feira pre-.
sidente da entidade, em substituiQão a FláVio Rubi
ni, cujo mandato expirou naquela data. Juntamente
com o presidente foram eleitos cinco vices prelliden'
t8S, um secretário geral e um tesoureiro, respectiva
mente senhores, Ralf Marquardt, Dorval Marcauo,
Jamiro Wiest, Valdir Rubini, Nelson Drie!!sen José
Carlos Neves e Adolar Lüeden,

N6s aqui desejamos profícua gestão 80S novo.
dirigentes da novel entidade qlle tantos benefícios
pres\a a JguA. do Sul.

-

x x x

7} Terminou sexta feira em Nereu Ramol, o
Encontro Regional Sul da Conferênéia Naoional des
Bispos do Brasil. Nomes importantes da vida reli,
giosa brasileira presentes ao encontro por demais
importante pois abórdou aspectos relacionados com
a vida atual da Igreja DO Estado e País. D, Ivo
Lorscheiter, secretArio geral da 'CNBB, D. Afonso,
Nihus, da Arquidiocese de Florian6polis, as notas/de
destaque no encontro, que te'e participação de reli
giosoi locais.

xxx

8) 104 empréstimos, 642 consultas e 16 incri
ções, este o movimento da BIblioteca Pública Muni
cipal "Rui Barbosa", de Jaraguá do Sul. Quem li
'ale maia, este nosso lembrete.

xxx

9) Prä terminar: A primeira parcela de recur
S08 visando a construção do no.o Pôsto de Saúde
de Jaraguá do Sul, sElgundo comunicação enviada a

municipalidade jaraguaense, foi liberada, o qus d'
a aote.er o início, para brefe, dos trabalhos. Novo
Pôsto de Saúde do tipo B, isto é, nOIl moldes de um
Oentro de Saúde, se localizará n08 fundos do prédio
da prefeitura, na rua Reinaldo Rau.

Até a próxima gente, torcendo por um sucesso
de JguA. nOB JASC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A u r' o r a
Bei una haUé mal wieder eioe SenBation gegeben
Denn hone und Raul schlossen den Buad fuers Leben
Di. Hochzeit 1I0llte im Hauae der hone sein
Und obwohl ihr Halls gewiss nicht Klein
Gingen die Gaeste bei weitem nicht reio
Vei! sie ueber 500 Gaeste geladen halt
Deshalb fand die Feier im Alvorada staU
Hier gabs nicht nur Brot und viele Torten
Nein wohl gut noch zwanzig andere Sorten
Und alles prima Delikatessen
Die Parole híess nur essen, essen, 9S8en

Dasselbe war'lI mit den 'fielen GatraeD'ken
Wer wollte konnte sich auch damit' den Magen ver-

renken
Die Tafelmusik machten zwei Bandontom Spilder
perfekt

"
.

Dadurch hau'a Essen noch besser geschmeckt
Die Tanzmusik machte Conjunto Krueger voll Tem-

perament
Sodass Jung und Alt verguegt durcheinander rennt
Die hone konnte nie mal stille sitzen
Sie musste jedes Stueck aut der Diele filitzen
Jeder Kualier wollte ihr Ehre antun
Und so kam sie nie zum ruhn
Kurz vór Tagesgrauden dann
Ging sie mit ihren jungen Mann
Heimlich aus dem Saale raus

Und fuhren in ihr eignes Haus
Und weiter nichts wie niederlegen
Und der verdieDten Ruhe pflegen
Doch kaom waren sie warm indden Kissen
Wurden sie schon wieder aOB den Schlaf geriss.n
Ein Jeep mit Anhaenger stand vor dem Haus
Und da stiegen viele Gestalten raus

Mit MqsiJt und Raketen wurdis Brautpaar' geweckt
Und DIch gerade sanft aUB dem Schlafe geschreckt
Der Eintritt ins Haus wurde ihr von Raul nicht

,

'Verwehrt
Dafuer haUe er absr seine Ivone in den Kleidersch-

,
rank gesperrt

Das Haus wurde durchsucht von vorne nach hinten
Aber niergends war die hone zu finden
Das Suchen haeue auch keinen Erfolg gehabt
Wenn Ivone die Tuer níoht haeUe etwas aufgeklappt
.Sie hielt e. einfach dardrinnen nieh laenger aus

Sie musste sehnellatens da heraus
Der scharfe Mottenkogel Duft
Benahm ihr fast schon bald die Luft
Ihr bitten um Nachsichl blieb unbeachtet
Sie wurde lamt Raul "uf den Anhaengsr verfrachtet
Und mit Musick und Raketen und lustigen Gebahren
Wurden Beide wieder in den Alvorada ge.faren
Manoher duerfte denken, ist das nicht ein bíssehen

viel riskiert?
Und das sowas ohne Streit funktioníert?
O nein! Das sind bei uns 110 Ehrenl1aQhen
Worueber alle, aUe. lachen.

EMSI

H 'e 11 m u/ I
Der Schelm schreibt so 'fiele Sachen
Das man wird schwach ,on ,ielem Lachen
Um der Riemen nichl mehr hält
Doe Hose dann einf�ch runter fällt.

x x x

Vonwegen eine Frau, das gebe ich Dicht z'u

Aus ein Mann ein Wàib zu machen, Du .

Wenn das stimmt das Mänoer anders mit Du und Sie
Rauten Sie' dolle daneben und noch wiel '

Denn wir Männer nippeln gern 88rt einen

Sagen Du und tlÍnken ·darauf ein' Kleinen.
xxx

Schade das der' "Andre" nun kein Anderer ist,
Keiner wartert im Hintergrund mit seiner List
SODst würde auch zu gro8s die Runde
So bleiben halt nur ein paar im Bunde

xxx

Am Schreibtisch sitzt ein armer Wicht,
Kaut an seinen Halter, biss er brich;
Er formt gern, WBS er denkt', z';Im G:edich:
Doch gelingen ihm manchmal dIe Verse mchl
Der Vers aber wird nor dort erkannt

, Wo er Menschen mit Herzen fand.
x x x,

,

Unterzeichne mit Guilher_me, den Dich jedc:>r kennt

Und doch 'stehl dieser aof meinem Docllment.
Guilherme

EMSI
Der Unbekannte, da.nkt vor allen Dingen
Und lässt sich bestimmt nicht in Harnisch bringen
Die Lobrede vom saftigen Braten
Sollte er eigendlioh nioh verraten
Dachte er: Das zieht, der Fisoh beisst an�
An meinen Namen ist wirklich nichts dran.

'x X X

Und schnell führt mich mein Wandersinn
·zu den Bergen der Aurora hin
Zum sehmanzeln schreibe am Schlu�iI, ..

Einen Gruss dea Bewohnern auch fur n JulIus.
x x x

,

Der Morgens ist der Mensch 'erstimmt
BisB er einen Drink' zu !!Iich nimmt,

Später kommt ihm das Gelü.te
..

Das er noch einen Schluck nehmen muslte

So lan_gssm Wird er froh und heiter,
Und säuft den gansen Tag lO weiter.

GuU_herme

Editai de Primeira e Segunda Praça Maçonaria - Sociedade
Abertacom o prazo de vinte dias

O Doutor Alvaro Wandelli Filho, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de S.
Catarina, na forma da Ieí, ete,

FAZ SABER a quantos interessar possa e o

presente edital virem, eom o prazo de vinre dias,
que o Sr. Leiloeiro deste Juizo, levará a publico,
pregão. de ,.enda e arrematação em primeira praça, em
frente a porta principal do EdifJoio do Forum, no
dill 29 de lo.embro pr61imo .indouro, às 16:00 horas, a quem
mais der e maior lance oferecer, aeíma do preço
da avaliação e em seganda praça, no dill 20 de Deze.bro
pr611mo .indouro, às 900 horas, a quem mais der e. maior
lance oferecer, independentemente da avaliação, os
bens imóveis abaixo transoritos e penhorados nos
autos da Ação Executiva Ffseal n.O 83/73, em que
é exequente o. Instituto, Nacional de Previd6n,cia
Social (INPS) e executada a 'fir-ma EUP-RESA DB'
TRANSPORTES FRENZEL S.A.: 1.. Uum terreno,
sito à Av. Getulio Varga�, nesta cidade, fazendo
frente com 7JJ metros, na referida ,Avenida, fundos
com 55 metros, extremando de um lado com 33
metros, com terras de Angelo Piazera e de outro
lado com a rua D. 'Pedro I, contendo aproximada.
-mente 1 377 metros quadrados, foi vendido desta a

area de 292 m2, devidamente transcrito no Regis·
tro de Imõveís desta Comarca, no livro 3-B, fls.
141, sob n.O 4.967. Contudo a área' citada DO pre
sente mandado não condiz com a realidade, pois o

aludido imóvel não faz extrema com a Rua D. Pe
dro I e Dem tampouco tem 70 ms., de frente com

a Av. Getulio Vargas; Para se ter a area exata do
presente imóvel, seria neeessárío que o executor,
no caso o INPS, mandasse fazer um levantamento
por topograt«, Contudo o valor atríbuído nesse man

dado será do valor total da área CrS 2"0.000,00;
2.°, - Um galpão demolido, restando apenas a ps
rede dos Iundos de duas laterais, de alvenaria, sem
cobertura, que avalio em CrI 1..000,00; 3.° - Um
rancho de madeira, medindo 8xZ, em pessímo esta
tado de conservação, que avalio em Cri 300,00. Toilli
er' 241.300,00 E, para que chegue ao conheoimento da
todos e ninguém alegue ígnoraneía, foi expedido
o presente edital, que será afixado no local de cos

tume, às portas do Forum e publicado na forma da'
lei. Dado 8 passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos vinte 8 trEls dial do mês de Setembro do
ano de mil novecentos 8 setenta e quatro. Eu, (as)
Adolpho Mahfud,. Escrivão, datilografei .. subscrevi.

(as) Alvaro Wandelli Filho, juiz de Direito

Estado lIe Sinti Catarina

Prefeitura MuniCipal da
. JarBDld di 801

Edital N. '3/74
Tomada de Preços N. 1/74
AV I SO

A Prefeitura Municipal de Jàraguá do Sul, por
seu Prefeito Municipal, Senhor Eugenio Strebe, torna
público aOI interessados que S8 acha aberta Toma
da de Preços' para a execução de Mão de Obra,
destinada a con8trução de um Grupo Escolar
Padrão "DAE" - de alvenaria, com 87,2� m2" na

localidade de Ribeirão da Molha.

As propostas' em 3 (treB) vias deverão ser en

tregues no edifício sede da Prefeitura, .no horário
normal de expediente, ate o dia 24 de outubro de
1974.

O Edital, o Projeto Arquitetônico e demais
informações, serão fornecidas aos interenados na

Secretaria da Prefeitura, nó liotário normal de ex·

pediente.
'

Jaraguá do Sul, 08 de outubro_de 1974

Eugenio Strebe, Prefeito

Edital N. 4/74
Tomada !Ie Preços N. 2/74
A'V I S O

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, p,Pr
Beu Prefeito Municipal, Senhor Eugenio Strebe,
toroa público aos interessados que S8 acha aberta
Tomada de Preços pa:a a execução de Mão de
Obra, destinada a Construção de um Grupo Escolar
- Padrão "DAE" - de alvenaria, com 87,28 m2.•
ná localidade d8 Rio da Luz Vitória.

As propostas em 3 (tres) vias deverão. ser eo

tregues no Edificio da Sede da Prefeitura, no horá
rio normal de expedie.nte até o dia 24. de outubro
de 1974.

O Edital, () Projeto ArquitetÔnico 8 demais
Informações, serlio fornecidall a08 inter.essados, na
Secrataria da Prefeitura, no horário normal de
expe4ieote.

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 1974

Eugenio Strebe, Prefeito

Arnoldo Alexandre

PARECE, a prinoipio, temerário se falar em

Maçonaria.
.

Para muitos o simples pronunciar a palavra já
intimida pelo pressuposto mistério que encerra.

Mas em Maçonaria não existem MISTERlOS.
�á, sim, com as naturais reservas, sigilo. E rigoroso
sigilo.

Não há proibições na Ordem MaçÔnica. Se o ele
mento não é maçou, é claro, não poderá frequentä
la. 1!: 'o .easo de uma reunião clubístíca ou 'mesmo
de uma, aula em ensino superícr. Se, como díssemoa
o elemento não pertence ao clube ou não é matricu
lado na escola supertor, não poderá assistir tal reu
níão ou aula.

Maçonaria é uma Verdade Bíblica. Os Livros
dos Reis. das Orõníeas (Paralípômeuos), de Ruth
e outros assim o afirmam.

Maçonaria é um Fáto Histórico. Os milênios
da História Universal fornecem um elenco de robus-
tas afirmações.

.

Não pode nem deve se realizar sessões
maçônica. sem as presenças obrigatórias da Ban
deira Nacional e da Blblía o Livro da Lei.

o Salmo 133 recitado durante a abertura dos
trabalbos de cada sessão foi escrito no ano de
1.032, A.C .. Qualquer estudioso sabe disso,

Trata-se de uma verdadeira peça de arquitetura
poética de hosanas a Deus proclamando a Frater
nidade Universal.

Mas no Brasil a Ma�wnaria nasceu naquele es

tágio pré Independência, sob os influxos polítíeos da
época e d'êsses "influxos" a Ordem aiDda não se
libertou.

Todas 8S crises que nêsses anos todól de vida
naoional eclodiram e provocaram cisões na Maço
naria, teve Origem politica. Aa paixões pessoais
predominaram. A vaidade ferida foi o estopim.

Fraternidade é como a Perfeição, inatingível. Q.
homem esquece o irmão quando lua vaidade grita.
Os car2'0s na Maçonaria repr:esenta prestigio pessoal
iii aquele qua o ooupa o torna cativo para sí,

Esta é a triste imagem da Maçonaria Brasileira
de hoje. UmaOrdem dividida EI sub-dividida. apesar
do Evangelho afirmar que o Reino dividido entre sí
nio subsistirá.

I .

Quatro Potências MaçÔnicas, no Brasil, lutam
entre si, 1!: a Fraternidade fragmeDtada, mutilada,
disputada.

Porisso 8 Maçonaria passou a ser uma sociedade
aber.ta. Tantos e discute sôbre maçonaria DOS Tem
plos:tda Ordem, como nas Casas Legislativas, no

Alvorada ou nos botequins na impresa ou nas fave-
las.

.

Maçonaria deixou de merecer o respeito dai
elites.

,

Comércio e Indústria ,BREITHAUPT SIA
CGCMF 84.429.810(0001 58

Convocação para Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os senhores Acioniàtlls desta Socie
dade para comparecerem à AS8embléia Geral OrdiDa
ria, li se realizar DO dia 30 de outubro de 1974, às
9,00 horas em sua -séde social, a Rua Cei. Emflio
Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do Sul, para delibera
rem sôbre a seguinte:

Ordem do Dia

I} - Relatório da Diretoria;
II) - PGrecer do Conselho Fiscal;
Ill) - Exame, discussãQ e aprovação do Balou

ço Geral, conta de LucrOI e Perdlls e demais do
cumentos relativos ao ano socidl de 01-07 73 à 29-6.74;

IV) - Eleição da Diretoria;
V) Eleição do Conselho Fise<!!l;
VI) - Diversos assuntos de interesse social.

A V I S O
Acham-ae iii disposição dos Senhores Acioni.tas,

na Iléde aocial, os documentos a que se refere o Arf.
99 do Decreto-Lei, D .• 2.627, de !6 de setembro de
1940.

_ .

' .'

Jaraguá do Sul, (SC), 30 de setembro de t974�
Ass: '

Hans Breithaupt - Diretor - �PF, 009961679
Heinrich Geffer' - Dire'or - CPF 005722259

Bruuo Breithllup. - Dlrefor - CPF 093095869

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Revolução e Política
Pereee-noa que o problema, por parte de alguns B ii mcrellzação dos costumes políticos e

porta-estandertee da democracia (estilo século 19 e admterstrenvos?
pouco maia de meio século 20, no Brasil), não está B o combate à inflação, para um desenvolvl-
sendo devidamente colocado em Santa Catarina nes mento com sesrurança nacional? '

te campanha polínca. B o PIS? e d Reforma Agrária? E a tniegre-O problema é o da natureza da Revolução e do ção do território nacional através de rodovias, as
processo de aprimoramento das nossaa inalituições famosas BRs?
- econômicas, politicas e sociais. E a plataforma continental de 200 milhas? E

Conceito da revolução, segundo Fernando Bss a integração da Amazônia?
tos de Ávila, S.l em s/Pequena Encíclcpédle de Moral E a petrobräs?
e Civismo (MEC, 1967): "A revolução não é um sim- B isto vai citado asstm, de memória, busque-
ples revezamento, nos comandos, de elites idênticas moa coisas ne nossa memória, como, por exemplo,
pelo seu "status' sócio-político. Ela resolve o Bolo li defesa do conceito de liberdade. anterior à 196-4
social, trazendo à superfície SUllS fôrças subterrâneas. quando o pais estava praticamente perallzedo,
Tal operação implica necesaértemente numa ruptura Em um segundo ponto; cabe perguntar:
do processo convencional de renovação de elites, e uma campanha politica já não é meís o veículo pe
qualquer ruptura importa sempre numa exigência de lo qual se aperfeiçoam as instituições democráticas?
violação a uma ordem esrabelectde". Crfticas sem soluções cabíveis são realmente

Nem li) Revolução Americanll de 1776, nem a válidas?
Revolu.ção Francesa de 1789, nem a Revolução Russa Todos os Presidentes da Repúbica do Brasil,
de 1917, nem a Revolução Chinesa de 1949 foram nesres 10 anos foram eleitos pela legenda da Alian
concluidas em 10 anos. /

ça Renovadora Nacional. B também li maioria dos
Em apenas 10 anos não ee faz uma Revolução Governadores dos Estados-Membro.

e pretender .que, a Revolução Brasileira de 1964 de- A Arena tem sido, por via desta evidência,
va extinguir-se em 10 enos pode ímplleer em simples o instrumento do quel o povo brasileiro se tem ser-
tentativa de glligar postos polítícos. vido para realizar sua Revolução.

E entender a Revolução de 1964 como um Dizer que elelções iadiretas não são práticas
proceaso meramente polínco, de reaoveção de elí- democráticas é desconhecer a evolução histórica
res. sem rarzes no solo econômico e DO soclal, é estar do proceaeo democrático de qualquer povo. Como
evídenremeare dlstanclado da realidade brasileira o inglês, por exemplo.
transformada profundameme através dos loversos . �e ao MOB, partido criado tambem pelas Inetl
de Castelo Branco, Coara e Silva, Emilio Oereste- rutções revoluciooárias, tem cabido afé agora o
zú Médici e agora do Prestdente Ernesto Geisel. - papel de oposição, isto SIl explica.

Um balanço de ordem geral pode nos dar uma Não rem sabido ínrregrer-ee, até agora, 00,
visão histórica dessa década que tem servido de contexto global da História Brasileira.
suporte para análises a partir de premissas já supe E isto se explica perfeltameure ab quadro geralradae, mGS que servem de plalaformas (anecrõníces) de Santa Catarina, resguardados os casos de elgupara essa campanha sobre cadeiras no Senado da

mas administrações municipais.República e nll Câmara Fed�ral, e de uma maioria
da Assembléia Legislativll do Estado de Santa Ca- E 16.
tarlna.

No día 21 do eorrente,
o estiOlado ca881 ALVI
NO ENKE - ANA MÜL·
LER ENKE, completam
os seus 60 anos de feliz,
consórcio, na sua resi
dência à Rua Presidente
Epiticio Pessoa. nae ime
àiações da firma Rau. Os
pai. de Alvino Eoke eram

G o t t I i e b 8 Frederikl
BohmanD Enke. nascido
aos 19 de fevereiro de
1889, na localidade d.
Rio do Testo. Sua esposa,
Ana, era filha de August
e Dorothea Stahl MÜller,
nascida aos 24

I

de janei
ro de 1888 na localidade
de Sodesbach - Rio do
Testo,. realizando se· o

casamento no dia 21 de
outubro de 1�14 na Igre
ja Evangélica Luterana
de Jaragui do Sul. Ana
Interiormente ao seu ca'

lamento trabalhou du
ranle' 10 BnOI na Cia.
Hering em Blumen8u. en
quanto que o Al9iuo. o
"Alwin" daquela época,
dedicava ée a ati9idades
em JaraglJâ, l partir do
abO de 1.909. sendo. por
isso, um dos fundadoreB
da Comunidade Evangé
lica Luterana de nossa

cidade, um dOI dedioados
fiéia que aempre muito
deli para 88 feata8 de
Bua igreja e moito aju·
dOll na coleta de pren
das para o Rucesso du
festividades. Alvioo tam
bém é fundador do Clube
Atlético Baependi, ante"
riormente conhecido como
Clube Germania, Clube
de Tiro Jaragui, fundin
do' se mais tarde com o

Clupe Aymore. sendo-lhe
conferido pelol S8UI ser

'ioos prestados o diplo-
. ma de Sócio Honoririo,

um dos poucos que ainda
vivem e'm nosso meio.

, Do seu feliz eonsõrcio
nasceram (linco filhos:
Alexandre que é solteiro;
Bertoldo, c a s 8 d o com
Hílda Grützmacher; Pau
la, casada com �lvBro
Bertoldí; Anélia" viúva
de WaUer Karsten e Leo
poldo, caBado com Leo·
nor Gonzaga dos Santal.
Conta ainda., com. 12 nó
t08 e 5 bisnetos.
Praticando sempre o

bem. Deas lhes concedeu
esta invuJgar, hora de
poder festejRr em meio
de seul familiares e ami
goa, 8S bOdas de diaman
te, algo muito raro nos

dias .tusia.

Por isso mesmo, dei.
xando eSJravazar a aua

alegria, receberão na tar
dE' de hoje. os familiares
a amigO's intimos.

"Correio do Povo", que
tem no casal de diaman·
tes seua coostantes e fiéis
leitores, senle se. honrado
em· poder cumprimentar
tio simpático callll por
tllntos e tão lonfos anos
de feliz uniiio,

Empregada
Precisa-Be de :I (dUB8)

empregadas que saibaM
cozinhar.

Tratar à Rua Alexan
dre Döeler. 277, ou Rua
Lapa 81, oa pelol Fones:
3698, 5451, Join9ille -

SO.

Joinville, 16 de outubro
de 1974.

liA Tribuna", Blumen_u - 19-1()"74

Movimento Arenista Jovem
elege dirigentes

o MOTimento Arenista
Jovem (MAJ) de Santa
Catarina reuníu-se : día
12 do corrente no plená
rio da Assembléia Legís
latíva, para aprovação
dos estatutos e posse
das diretorias municipal
e regional. Sob a presi
dência do sr. Jorge Kon
der Bornhausen, presi·
dente de Diretorio R�
gionaf da Arena, integra
da. pelo deputado Fer
nando Bastos e Renato
Ramos da' Silva, falou o
sr. Jorge Mussi, presi·
dente da diretoria muni·
cipal do MAJ, enfocan··
do a paf ticipação da
força jovem 00 processo
politico brasileiro. •

Depois da apresenta
ção da chapa para a Di
retoria Regional, que foi
eleita por aclamação,
UBOU da palavra o jovem
Juarez Mey de Souza,
eleito prel!idente. que si
tuou a surpresa "SS8az
emocionante de sus indi
cafão e eleição", reafir
mando a disposição pa·
ra a luta, 8ua e' de seus

companheirop, "no pro
pólito de construir algo
de real para a juventude
do partido e do Brasil".
Juarez Mey de Souza,

bacharel em direito, nas·
eeu em Jaraguá' do Sul,
casado com An6sia Em
mendörfer (filha de Ed
mundo Emmendörfer) é
filho do estimado casal
dr. Luiz (Paula Mey) de
Souza, brilhante advoga
do que morou longos
anOB neBta cidade, onde
concorreu para o cargo
de deputado estadual e
Ie eleleu, exeroendo,

ainda, os elevados car

gos de Secretário de Se
guranea e procurador do
Estado no Rio de Janei
ro

Ao Juarez Mey de Sou
za, nOlso·· conterrâneo,
os cumprimentos desta
'folha ptllo seu ingresso
nas Udes \

politicas do
Estado, militando Da ala
jovem da ARENA, jun
tamente com outros jo
vens de nossa terra, co
mo o Vereador José
Carlos Neves (Gê), atual
Presidente da Câmara
de Vereadores de Jara
guá do Sul e e Verea
dor José Alberto Klitzke
(o Zeca da Minner), li
der da ARENA na Câ
mara Municipal, engaja
dos numa campanha po
litica onde se afirmam
OI JOTens de n98sa terra.

Geraldo José
transmitirá
XV JASe
Noticia que nos honra

Bobremaneira é a con

tratação do nOIBa com

panheiro de trabalho,
Geraldo José, pelas Emis
soras Coligadas de Rá
dio, para a transmissão
dos XV JOIOS abertos
de Santa Catarina, dire
tamente de Criciúffia, DO
sul do Bstado.

A Rádio Clube de Blu
menau, para a qual Ge
raldo José prelta a SUIl
colaboração, serA a lfder
daB demai8 Emissoras
Coligadas na cobertura

Coroada de pleno
êxito a reunião da
APM do Colégio
São Luís

Uma presença superior a duzentas pessoas,
um clima de cordialidade, compreensão e diálogo
um confronto de pontos de vista acerca de prO:
blemas educacionais, são o melhor atestado
do que foi a reunião da Associação de Pais e
Mestres do Colégio São Luis, realizada no último
día 06.

Quer traçando normas de caráter educativo,
quer tecendo considerações- acerca de problemas
disciplinares, quer comentando fatos sobre assun
tos de revitalização da Entidade, de rendimento
escolar, de alteração do Regimento Interno ou
de calendário escolar, todos os que usaram da
palavra demonstraram a preocupação de fazer com
que os senhores pais ou responsáveis se inteirem
do que acontece no Colégio, já que os problemas
deste são problemas da APM, já que cabe a todos
partioipar para educar.

Merece destaque, p/oportunidade e felicidade
dos termos, o pronunciamento feito pelo Presíden
te da Entidade, José Ferreira Cruz. que abordou
com muita ênfase e propriedade, o problema do
diálogo familiar e escolar como garantia do suces
so da educação.

Iniciativas dessa natureza merecem registro,
encontros assim são salutares para a conoretíza
ção deste lema: Educar é Partioipar.

mafríGuIa
p ar c 1975

A matricula para os alunes de 1°. Grau (de L"
a 8.8I1érie) antigos Primário e Ginásio, realizar-se á
de 1.. a 31 do corrente mês, sendo lolalllinie graluila.

Não haTerá cobrança de importância alguma, ••
. ja de inscrição, seja de Caixa Escolar ou de Associa-
ção de Pais.

.

"A matrícula será gratuita"
As eríanças que já estão na escola serão ma

triculadas na série seguinte, aulolRalicamenle, sem ne
cessidade de os pais terem de ir matriculá las.

Exemplo: Quem está na 1 8 série será matriculada
na 2.D, quem está na 28 será matriculada na 3.& e
assim sucessívameute. até a 8.a série.

ObSerV8cio ImporlaRle: Os alunes que desejarem
mudar de �scola para 1975, os pais terão de comu
nicar 80S professores, para que não seja feita a matri
cula automática de seu filho .na &éri. Beguinte, con
forme foi acima explicado.

As crianças de 7 anos completos, deverão a·

presentar.se para 8 matricula de l.a série, na es
cola quê desejarem, apresentando certidão de ida
de, atestado de vacina anti-variólica e duas fotogra·
fias 3 por 4, ou 2 por 2. Deverão, na medida do
possivel, virem acampanhas pelo pai ou pela mãe.

Se a escola desejada não tiver vagas, serão in·
dicadas aS escolàs msis próximas que tenham vagas.

Os alunos que de8ejarem mudar de escola para
1975 d'everão apresentar-se para matricula, na escola
desejada, apresentando atestado comprobatório da
série que. está cursando neste ano.

Alunos que interromperem 08 estudos e dese·
jam Toltar· a estudar deTerão apresentar se para,
matricula, munidos de certidão de idade, atestado de
vacina anti variólica, duas fotografias ·3 por4. ates
tado da última série de estudo completada. (tendo
mais de 14 aoos, 8Ó terão direito á matricula Be
sobrarem Tagas).

�
�

Alunos de escola qUI s6 len�.11 II. 4 D Itrll, deverlo
matrieular-se na 5.8 série da escola mais proxima.
Não havendo vaga na mais proxima, deverão pro
curar a que lhes for indicada como tendo TagaB.

Dala di mlliricala: de 21 a 31 de outubro.

da maior competição
poU esportiva do Estado.
Aos nossos cumprimen.

tos juntamos o voto de
pleno sucesso nessa no
Ta empreitada jornalfsti
ca da Geraldo, JOBé que,
assim, se afirma como

jornalista de escol na

imprensa catarinense.

"Correio do Povo"

um Jornal
a Se�ço do-Povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


