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ADO LVI '_, JARAGUA DO SUL (Santa Catarina')

résultado do ,pleito de FORmATURaS
Nove'

:' m.'br' ,'. de '19,74· CDlégia Normal O'I'I.'PrOl''', LuteraDa. No" dte' lã-dar':
daBCia - Teve lugar em se..á II sessão solene, tu
dllt. de 'oDtem·. eeremô- remeure e enlrega dos di
aia de formatu!'11 dos for- ,Iomas no eine JarogulÍ.
mando! do Colégio Nor- Os formandos são OI se-

7.943 mal Dlvlae Providincia, guintes; Adolar Leesmeen,
7.896 deste cidade, que teve por Aida lnez Martins, ;Airton
7.341 local li Igreja Matriz de 'Strelow, Arnaldo SlIveira,
7.30ã .são Sebastião. Arnaldo L. Schmitt Nelo,
7.278' ba formandos foram os Brigille. SchweiJ]le,

'

..
Ca,

7.'103 '

Ad I d M margo Ronchi, ' Charles
7.061 selluinles: e ai e aura Haruaék, Dlreelü Luzia
6910 ôelemon, Ana Ivete Vri·

darolt, Angela Cri.lina Vlck, Edgar Laube, Bleida,
6.824

RubiDi, Arlele lunkea, Cer- Ljckf�ld. -Blies Men8'aida.
6.516

lota Temasellí Demerchl, Bl:nani J9sé V91r01inl. Evi-
6.ã37,

Delza Kreutzíeld Nela, lásio Vargas, Fatima Man-
6.184 Bvaóilde Inês Wolf,' Evilá- nes, Gelãslo Lenz], _ H�,rt.1.942

slo Tembosí, Praaclsco wjg' Borehardr, Hildernar,

Ó 190
As.is da, Silva, Gloris Hoffmann, In�s Gracowa-

5.183
Vogel, Hilda Cent, Irene ki, .lreeema

.

T. Morbia,
4499

Panstetn, lanete : Maria. Irm,rllrd P'into Coellhe,
4.420

Fr8nz�e�. Vara Rudolf, lsmar Lombardi, Isolde
4.396

Maria Iracema Chiodtnt, Mohr, João-Pedro Oasche,
4216

Ma!"iJae Maria Demerchl, Jorge Lutz RosB, José A.
".152

Marize RoaGne BaUock, Mauerberg. José Dario Ri-
,4.115

Mariza Pradi Florlanj. Ma- 'beiro, José Grossl, Iuenne
3 924

riz. Piazera, Marlene Ban- L. de França, Leonilza Eo
i.830

delów, Nadir Behling, Nen-. ke, Llllan Grützmeeher, Lio
3.477

cl Inês Girolla, No r1T. II Ttroní, Lucia Mari. Meier,
3 444

Maas, Ossilda . Inês Ner- Luiz C. G. dos SanIos,
ã.306

dellt, Osny José Bortollnl, Luiz Carlos Karsren. Ma-
3 227'

Sônia Mahfud, Sônia Sue- ,risG! EliBne Strebe, Niyal-
2.965

li Si,lva e Maria Kosllopp.
' do Bauer, Noeli Bt;lkun,

• 2,626 .
., Odete P_GPp, Olcar Luiz

2,477 Escola Técnica �. COllérclo Maba, Osvaldo Garcia da
1. t 93 C. S. Luis - Para os dial �lIvíit. OSYdido Tómazelli,
1.060 12 e 13 do corrente ealá Paulo Roberto Bauer, Rili

prevista oll formalur. dos mundo RlIhn, Rodriro O.
novos fécaicos em conta, Nicoluzzi Jr., Romeu Kie
bilidade d, Escola Técni· neo, Sergio J. Pelers, .sidio
ca de Comérci'CI São Luts Müller. S i I 9 é r I o Orze-'20.089 do IIno de 1974� .será pa- chowski (ârador), Teresi-17.041, raninfo o indu81riaJ W ..I·, nha L. Boavenfuro, Valeir16.236 ,demar Roc�a, patrono o Mathias. Va,lmlr .soares,16004 Rev. Pe. Elemar .scheid e Vilmar José Ren.gel, Wil-16.027 padrinho o prof. Luiz A. mar Ulisses Ulrich, Wi_I-14:.061 Tanko� NO,diill 12, às 19' son Kohlbach e Wolfgang13481 horas haverá Miss. em RiedlmanD. ,

,13.-46� Ação de Graças na Igreja AOl formandos 08 cum-

11�·.Õ909. Malriz S. Sebastião e Oul- primenlos do '"Correio do
e. • to na, Igreja Evángéliea Povo".,12.813 -

12.169 ----,,-,-.------,----------
12.18t Engenheiro,s de Jaraguá/1�.075 .

��:��: ., ter,ão Associ(lção, ,

11.347 Na noite da próxima quarra-fe]rlJ, dia 11 do cor-
11.010 re,Dfe, 08 Engenheiros radicados em Jarllguá do Sul/'

lerão imporlanle reuniio no salão Dobre' do Reslau-'
�n�l�are" ,',

Na oportunidade lerá comemorado; embora de
10298 forma baalanfe' si'ngela, o DIA' DO eNGENHEJRO O
9 860 PO,DIO alIO da reunião, ,conludo, será ii fQndA�ão ele

9'824 '
um. associação da clalle, pura o que já foi ,elabora-

9'398 do uma ordem do di., que aerá a seguinte:
8 660 -_ Fundação da Associação;
8 '608 - Criação de um Grupo de Tr.balho, e

8.001
- Explanação aobre ila finalidades dia Asaocia-

7473 ção. .

7· 9 Por n08SO inlermédio ficam convidados lodol

7.�6;' os: engellheiros • se fazerem pr_eSE:nleS \à reunião, cOD-
6.926 siderada da máxi�a importância parilI a classe.

6.828
67!ã'
6714
6509
,6.1ãl:

/

6071
5858
6.8.0.

15.813
Suplentes (MDe)15.494

16.331
16205 1 -'Manoel C. de Souza
15.021 2 - Henrique A. Ramos

\

14.816 3 ...: Aderbai G. da Rosa
11.939 4 - Ermar A., Ziimmerm.nn

-11'796 6 - Nev A. Paz
11.761 '6 - Aristiliaoo M. Morais
11,677 7 - Euginio N. Slein
13.067 8 - egon Flores
12.716 9 - Imar Rocha
12713 10 - Joio-R. Marfins /

12.4!O 11 - Ademar Wilrich
12.171 12 - CleQphano M. Bernardonl I

-'10.190 13 - Pedro Medeiros
9.786 14 .....: Rog-ério �arrorano
9.669 16 - Manoel V. Gonçalves·
9.443 16 - Rogério A. RudoU '

9.413 17 - Jacob Anderle
9U3 18 -' Nelson Tõfano

.

9217 19 - Marcos .schiefltr

20 - L.ourenço A. Brancher

8,991 21 - João M. Vicenle

'8.942 22 - Luiz ,B. ÀI ve_ /

8.926 21 - Leopoldo Jaç-obsen Jr. -

8,836
8608 24 - Lauro V: de :Brilo
8:4ôO 26 - Bvádio P. Broering. ,

, 8.4iS6 '
.

, I _"

' ..

8.311 26 - CeifO A. S. Pessoa.

8.091, 27 - Armeli�do Massocco
806& 28 - Hélio L. Correla

'o
15 de

Damos abaixo a 'relação' dos eleitos e suplentes
do pleilo de 15 de novembro de 1974, com o que sa
tisfazemos o granM número de leitores que n08 soli
citam conetanremente pelo resulredo de seus j:llndida.
tos preferidos. ,

'

O total de votos preferenclaía 'e de lei'enda, da
ARENA; 'para a Assembléia Legillefivas foi de,632.367.
enquanto que para o MOB foi de 439.096.

Senado·

Eveléalo Vieira (MOB)
Ivo Silveira (ARENA)
Votos ein branco
Votoe anulados

I

,636850
47ã.47ã
86.�97
56647

j

Câmara Federal (Arena)

1 - Ademar Paladilli Ghizi
2 '- 'João Csndido Línhares
3 - Wilmar' Dellenhol
4 - AngeliD& Rosa
6 - Albino Zent
6 - Henrique Ji.V. Cõrdova
7 - Pedro Colín
8 - Dib Cherem
9 - Abel ÁVila dos'Slintos

, Suplentes' (��éila) ,

1 - Nereu Guidi
2 - Aroldo ç. de (C.rvalhQ
3 - Evaldo Amaral
4 - Eduardo :Sanlos Lins
5 - Luiz Adelar Soldalelli
6 - 'Adhemar Garcia Filho
7 '- NilroD RogériO Neves

Camara Federal CDMS)
1 _ Jaison TUPf Barrelo
2 - Laer.le Ram'os Vieira
3 - Francisco Dr. Libardoni
4 - Luiz' H. dei Silveira

.

b - Erneslo J. de Marco
6 - Walmor P. de Luca
7 � José Thomé

I

Suplentes (MDB) -

1 - César C. Nascimenlo
2 - Milton P. C. Ribeiro
3 - Romeu' S. 'Neves
4 - Luiz B. Pereira

59,082
50196
44231

/'
40.241
39.097
ã5.399
31.891

,

30.860

l 27.644,

26.494
2ã.926
22,766
22.311
-20.526
'15681
11.306

,

I 62.1'51
, 60.034
68.164
560ã2

.

61.042\
41.691
28.985

28.1n6
27519
6789
2.668

Assembléia (Arena)
1 -, Epitácio Bilencourl
2 - Venfcio Torlato
3 - Nelson Pedriól
4 - Oclacflio P. Ramos
5 - Anloni,o Pichetli
6 .:_ Aristides Bollln
7 '" NelsoD Morro
8 '-'- Fioravanle MassoHni
9 - Aldo P. dt Andrade
lO, - Sebaslião N:' Campos
11 - Moacir BerloJi,
12 - -Narlinhd A. Gbizzo
13 - Anlonio Bulcão Viana
14 r ZaDy GODza,a .

,

16 - Júlio Cézar
16 - Gentil Belani

• 17 - Homero M. Gomes
18 ....:. Waldomiro, Colau"i
19 - SalurniDo DiCldam

\ 20 - Wilmar Orligari '/
'

21 '_ Millon de Oliveira
22 - Celso Ivan' da CosJa

Suple�t.s (Arena)
1 - Horst Domning
2 - João C. Biltencourl
3 :._ Gevlisio_ J. Maciel

'

4 - Benediro T. Carvalho
5 - Newton"B. da 'CosIa
6 - Fer.ôando IC, �élsfos

.

1 -J A'rno Sear..
'

,"
8 �'I Pu.deole C. do' S'ilva

.

9 - Aderbai -:Sch'aefer ..
10 - Nagib ZaUar

(

Bäbado 7 de Dezembro de 197' N.- 2.814 Capital '8ál ameôcazsa do motor

I

11 Teófilo Tavares
12 - Áureo Vidal Remos
13 - Dílney C. Cabrel
14 - ADlonio S. Peixer,
16 - Edmond J. I, Salibà
16,- Geraldo M. Ghuerer
11 - Harry Kormann
18 - Ralf Knaesel'
19 -. Francisco P. Kaesemedel
20 - Elgydío Lnnardi

.

21 - Jaíme J.�Will
22 - Onacli L. rabrin
23 - Wilson Lemos
24 -. dUilherme J. Missen
26 :_ Abrehêo J. Francisco
26 - José A. Dellagnelo
27 - Herntlroa B. Seifriz
28 - Djalma MODdo
',29 - Euclides -Visconti
30 ..:.. José M Orligö
31 -'Hélio G. Bleyer
32 - Narba(A. de SttUZI1
33 ..".. José Camargo
'14 -�Roni Zenlbont . (

ã5 - 'Archimlldes' Nsspoltnl r.o
iS6 - Luiz' ·A. SOilr�s
31 - Egydio Volpáio
38 - Antonio C. L. Gorardi
ã9, - Aldo Mel'egiCIlti
40 -- ,Jayson P. �Hvil
41 - Nabor Lemos .

4! - f'rllncisco C. Regis

Assembl�ia (MDB)
. ,

t - Delfim P. Peixoto F.o
2 - Cacildo J. Maldaner
3 - Dejandir Da!'pas,quale-
4 ..:.. Muril� S. Canto
5 - Alvaro Correia
6 - Acácio ,'Dereira
7 - Walm!r Wagner
8 - Roland H. ,Do'rnbusch
9 - Francisco A. Kuster

'lO - Carlos Buechle
11 - NiJso,n o. Z'omkowski
12 - �ntonio M. Lima
13 - Fausto L. Brasil
14 - Silvio SIIVli Sobrinho
16 - Jorge y, da 'Silva
t6 - Miraci Deretli\
17 - Lauro A. da Silva
18 - Waldir L. Buzzato

,- Tomsaß
A socied ..de' curir'ibana

engllla,pá·ae n'o próximo
dia ,1Ó do corrente, quan·

6.264 do dOIS de -aeua
-

expoen-
•

Õ 140 lei sociais se unem pelos
sagrados laços do malri-

4.8õ� mônlo,: "

, 4.322' P�la_ 19 hores' da pró·
4 l'i' ,ximl ,ia. feira comparece-

• 1, rão ,pef.nle o altar da ,en.
3�43Õ' feilada I,greja �io, Frailçis�
3.281: . co de: PêiíJla a Srla. Ifenira,

/

2.14- Nev�." fUba' dUtla do c:Jr.
U Ildefonso Neves e Senho-

768 rll e o Jovem P4ulo Ro

berlo, filho do. ar. Alberto
H. Tom�on e �enhora,
quando se, dará li benção.
dos 'Ineia; em presença
dos pZlis, padrinhos e con
vida'dos.

,

'Após ., ,ceremônia reli
i'iosa serlio os convivas
recepcionadol na' Socie·
dade Rio Branco..

"Correio., do Povo"
. I', \ ,

apreseola '-aos distinto_"
Doivos e respecfivos paia�
voto. de muitaa feUcida.
'dei e venturlJ$.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,'ÇORREIO,� .DO -POVO" SABADO
I

07-12�74í _'AGINA.
Registro' . -Civil' Bdiial n. 8.7&4.de 21/11/74 de Alfredo Will e de 'Lú-
Aurea Mine. Gl'UIbba, Oficial _ Lode.mar .�esner e" ,cia Kluge' Wirr.

de Registro Olvil do I. DI.... ReDilda Vzergutz .Ble, bràaileira, 80lteira:
trlto da'Oomarca de .Tuagu' Cópia 'recebida do c.r�

cio lar, nascida em Jar.
'do Sul,/ Eltado d. Santa. '. guá do Sul, domiciliada e

'

I

Catarlnà, Bralß. torto de ßlumeneu, nest. residente em Jaraguaainho, -,Fas Saber que ·oomparece- eatado.
.. . " ne.�e diatrito, filha deram BO cart6rio exibindo os Ele, brasIleno, soltetré, Arnoldo Milnitz e de On

- =.um::t:: ::'ff.t:e=��! pintor, nãacido nestê; Bi- ,-

da Ziek Milnitz.
oalar-se lado, 'domiciliado. residin- ,

te em ßlameneu, neste Ba- Edital n. 8.706 de 2/12/74
rede, filho de Alwin Res- íiai!' da Rosa e
ner e tle I:,mgard Resoer. Ivone Morelli
Bla, brssílelre, solteira, � Cópia rec�bida do car

industriaria, nascida neste tório dê Corupá, neste Ea
Estado.- domiciliada e re- tado.
stdente em Rio Cerro, ees
t, distrito, filha, de eT�IIO
Viergutz e de Tecla Seil
Vie,nrutz. ' \,�

,

- Osni Olibio Oiaa e
Tâ'oiG DoriJéa Roweder \

Ele, brasileir,o. solteirQ,
servente, na�cido em Gua
ramirim, nesre estado, d�-

'

-miem.do e residente em
Vj)� Least, neáre, distrito,
filho de Olibio José Dial
• .Helena Pasta Dres. "

Bdital n. 870,5 de 2/12/74
Bla, brasilei", 'solteira. ; Reno Witt e

do lar, nascida em Iara- Gertaltne Mileitz

.) ruá do Sul, domiciliada �Ie, brestlelro, lolleiro,
Dia ,08 e residente em Vila' Lenzi,' industrial, Baaeido em J.�

. nelSte disrrito, filha de Curf raguá do Sul, domiciliado
-, O g.roto Marcio' Roweder e de lolanda SilO- e residente em Jaraguasi-

Ademir Bortolini. aon,'Rowede'r.
)

nho, neste distrito, filho

"CORRflU DO POUO"
fundação: firtuf' Muller - 1.919

-;

COQMF -840430.691/001
• 197'
Diretor

I!:a,ênio Vitor S,c:blaöckel
'-

ASSINATURA:
ABual . . .'. C�$ 25,00
Semestre •• Cri 13,00
Ayulso • • • ; Cr$ 0,50
Ndmero atralado Cri 0,60

I!:NDER!ÇO:
Calx« POltal/10r

,Ru. I, B" '130 - Fone: 20lS
Jaragu' do Sul - S. Catari.a

Ani'Yersárlo

Faz anos amanhã

\ '

�

'''Exercício

Bdilol D. 8.703 de 27/t 1/74

(

Ele, brasileiro, solteiro,
ternelro Meeantco, nalci ..
de) em. Rio Negrinho, aea-·
Ie Balado, 'domiciliado e

resi'deote em Nereu Remos,
neste distrito, filho de Se
basnão da Rosl e" Ivone'
Morem.

'

Ela, brasileira, seltelre,
operaria, nascida em Ja
raguá do Sul, domiciliada
e resident� em' Corupá,
neste Bstado, filha de Alin-

de Apresentação' da'" Reserva"

do Moretti e. di Olr. Za- professora, oascid, e
nella Moren!. '. �

Masaaranduba, neste

Bdital n 8.707 di 2/1!!/74 rado, domiciliada e rea
deate à Rua, 25 de; JUlbOn6rio Tecllle e nesta cidade, filha \di JLeocedta Laora .é Decker e de Aoasrac

ele, brestleíro,' solteiro, Deeker,
epererío, nascido em Ja.' B

'

, raguá do Sul,.domiciliado,
dita' ,a. 8.700 de 3/12/

e residente em Barra do Aristides Cooti e
Rio Cerro, aeste - diafrito, Mara Luci. da Silva
filho de Eugenio Tecílla e Ele, braaih�iro, 80lteir
de Bínilia ROlá Teellla. euxlltar de eeerítertc, oa
Bla, brasileira, solretre, cido em Rio dos Cedro.

inãultriaria, nascida em neste Bstado, domiciliadi
Doutor Pedrinho, neste e residente • Rua RI
Bstadq, domiciJada e re- Branco,' neste cicladê;
sldenre Im' 5l1fr. do Rio lho de Cieotil Conti e f
Cerro, neste distrito, filha nesia Conti.
de José A. Lanra e Bd - Bla. brasileira, aolteir
yiges Lanqa. professor.,' nascida e

Edital/ n. 8.708 de '3/12/74' Rio Nerro-PàrlllníÍ; dom
.cílíede e residente oeii

Luiz Carlos f'loriani e cidadre, filha de Nelso.

Lucia Decker 'da Silva e Edilir Gen d
Ble� 'brIJsileirQ,

�

solteiro, 'Silv�. '.

auxiliar de encaregado, E h"d C' para qu� c egue ao cnascI o em o�up�, nes,.: nhee�ento de todos manei
�e Estado, domlcdl�do ,e passar Ó preaeBte edital qll
residente à Rua Jorge

�

será pubBcado pela Imprens
Czerniewicz - Destá cidade e em cart6r1o onde .erã

filho de Luiz FloriaRi
' do durante 15· dlal. Se a1gué

. .

e souber de algum ImpedtmenFredenca VoltoliDi Fio, acuse-o para OI fins leg
riaDi, AURBA MüLLER GRUBB
Bla, bralileirl, lolteira, OflelalI

Ministério do ,Exército - III EX· 5.a RM· 5. a DE - GPT Leste Catarinense - 62.0 ,Btl. de Infantaria
,

4

'''Edital de Convocação Nominal"
,

, I. ,\. I'

Fà,o saber que. de acôrdo lem as ·'In.truOÕ'1 para o EX8rcfci. de Apres.ntação do Reaerva)
Im 1974:", baixadas pelo Estado Maior do Exéroito OI r8Benistas abaixo relacionados de'erlo .e apresen"
tar 6.· DELEGAOIA DO SERVIQO MILITAR-SEDE-LOO. JARAGUÃ DO SUL/SO, nos têrmos dos n.OI
t e 3 do Art. 202 do Regulamento da Lei do, Senito Militar (Deorejo n.o 67.654:, de iG Jan. '66), no perío�
'do de 09 a 11 de Dezembro de 1974:.

'

. "'. .. t'
'

I
-

'-

I,\ .

Nome Filiação Nome FUlacão

"

Ingomar Hornburg Harry Hornburg Egon Blaesinl '

Inacio Ribeiro José Ribeiro Franciaco d8 ASlis 1)antas
Ivo MOser, Tercilio Moser nonon Alrelio Dornbulloh
1.0 Siewlrdt Ludi 'Stewerdt GUldo Fischer
Ito Lenito Schmid' - Bertoldo Schmidt Guilherme Martin Schwartz
190 Dal-ri

"

, Roberto Dal-Ri Harri Pórath
,

Ismar .Antonio Sóhwartl Miguel Schwllrtl Heleio' Pomianowliki
Isaiaa OUDha Bernardino Ounha IriDeu Kreutzfeld
Irinea Rnckert .Artur Ruokttrt

'

Ingnldo GUlths
João.Gorgeí' , Leopoldo Gorgel Invald Mario Muller

,

. José de AleDcar Luzaril Vergilio Laszari. Ãntonio José Spezia
Jorge LuiZ da SUn Alga Sera AiUonio Oarlol Marluigoni
Jaime Gonc,alvel de JIIU. Rieardo G. de J.8il1UI Eladio Rengel
Jair Antonio Maba

"

Lindolfo Maha Horst Inca KlUzk.
-

JOl6 L. Gonzaga dOI Santos Abílio G. dOI 8antoll 190 Luiz Krause
José Natal de Souza José LiDO da Souza Joio: Antonio Panàtein
Jos' ,Oli,io Pa'pp José Papp -' José Oorrea Filho
JOlé, Pereira IDAI Pereira o

Laercio Machado�
José Pereira Pedro Pereira Laúro D. Samion Radtk.
José Corrêa Filho '

.

José Oorrêa Luiz. Oarlo. Kle'in
JOlé Jàir Oani Bn,ino Oani Marcui Aluandre Prlds
José Irinlu Pan,atein Bertoldo P8nlt.in Nelson Doge
Laercio Maohado Oon.'antiaó J. Machado Pedre Malheiro
Llliz Alberto ,Piccinioi .lrcllngelo Piccioini Rudi Enke
"Lail O. Gonzaga do,' fiant.. .Abilio G. dOI lantos Sergip Luiz Lescowioz
Luiz Oarlo. Robalat. Oeleste Ropelato Valdir José SOhwarz, '

Luiz Sbatz NeJo' Bernardo Sborz Mario Ronchi
Mareos Antônio Mahfád Antonio MahfU'd Mario Zocetem '

Mario Adalberto Mohr • Walter Mohr Maurici Ventura \

Mario Borck Albrecht Borck Miguel Ribeiro
Mario Oello da Ooat. Armando OOlt. Nestor Gilberto Leelmann
lIario JOlé Plamplone .J Augusto Psmplonl , Newton Marool Petruu
,Mario J'od Ventura João Ventura Osnildo Tod'

'

Mario Luciano Er••hing Loaren90 Enchioa
'

Oaorio KOlhn
Mario da Ro.oha

, ' Jóio T. da ,Rooha ,Onaldo Antonio KisDer
Adilo Kamchen Erioo KalÍlchen � Oltaldo Ne".
.A:d.mu"HaffenoUi .

r Oali,to<Maffezzolli Oswaldo Riehert
Ãd•• ir Irio VaIei O.rloa Frederioo Va.el , Orlando Qlibio ,Dill
.doDlo �Blank Filhe .Afonlo Blank Orlando Mailer
A.demar',JIIDgtOn' Rudolfo Junton Orlando Morbis
Agenor P.reira Leonor Pereira Olindo Joio Feder
Alcidel Oamlrgo .AntoDio Oamargo Olindo Bralnaro
Aldo .milio WeléU EmUió Jorg. Weldt Paulo Ro'ber&o Oiealinski
AlfonsoWalz Ricardo Walz Rlno Schwarll
Almir, 4ldro,andi Olimpio .Aldrotandi Rudolfo Debatin
.A••ur. Malilneiro Bdulrdo M. A. Ma,sllelr. Rolando'Wehmeister '

Ãnild.o Thai•• ' " J'oio Theil.". J Reinaldo Reinke,
.Artur' D.tra Raimundo Outra Sergio doi 8an&oa
Ãntonio Oarlo_ Corr.a Onaldo, Oorrea Sidney doelh,o

'

" Antonio Pereira
.

',Pedro Pereira SiI,io de GOII
Antonio Sabei Jacó SabeI Sefgio JOilé Peterl
Oarlos 'ernando Pi.te Ferdinando Piske

, 'Sergio Luiz Ewaldo'
Celao Klolowski / Edmundo Klosowaki Ulicea Marolrmi
Darcy Fagunde_ B;raz F. Fat/runde. Valdir' Bento
Dnino Ohiodini LUfs Ohiodini Valdh'· Hornburg
Delcio Oorreia Domingo, Oorreia Valdir José Freiberrer I

Dipmar Schunke Bertoldo Schunke Valdir Walter Koerner
Dori,el' Sohiochet lIario Schiochet Valmor IGeraldo Al...
Elomir Joio BItenger Albe,rto �Itenger Walter Arl
Eraldo,Wencellau Oama.hó: Lugdero P. Oamaohe, . Wald••a, Roberai

'

J:�glr Hi.ndllnl,.er
.

Oto .Hiendlmlyer, " I

. Qua,t.l em Join,ille�SO. em 07 de No'embro d. 197;'
,

,

JADYR DB OARVALHO -,- Ten. Oel. Omt. do 62. ,BI
\�

.

,

/

Itudolfo Blaesiog
Agripino D. deMedeirol
Roland H.' Dornbulch
Gusta,o A. A. Fieher
Martio Siinão Sohw1artz
Willy P,orath'
Olaudio Pomianowski
Bruno Kreutzfeld
EricG Guethl

.

OarleB AffoDso M'uller
Hercilio Spezia
Anselmo Marangoni
Adolfo Rl'ngel
Rodolfõ Klitzke
Adalberto Krause

\

,Leopoldo Panst,in ,

José Oorrea
Oonstatino' J. ')lachado
Antonio João Radtk.
Luiz Klein
Aldo Prad.

. Rudi Doge
Francisco Malheiro
Artur Eoke
Frsncillco . Lescowicz
José Schwarz
Oeiest, Rooohi
Helena Klock'
Joio Vlotura '

João _M. de <>Ii.eira N a' S
'_

'I.milio' Stein
. é . .' Cr 1111 e n' o S

Waldyr Pe&raza Dia 2'
Harry/Hjalmar Todt BeI'OB. filho de Alfredo (Herta) Darem
Hugo Koehn Dia 2S -

',' ,

Anlta.io Kisner Jean Carlos, filho 'de mgo (Waldete da GraçaPlccoll)Krulz8Ch
DIa 25Dario OODltant. Nev,.. lI�rla .de Lourdel, filho de DalvIDo (Maria Ipll) Tom.lID

Al'in Richert Catla ReliDa, filha de Alexandre (Darael Vicente) Soues
Olibio José Diu, Dia 26 ,_

Javenal Naizer Luls& Raquel, filha de BmaBi (LIdla Mal'la Tancon) dOI PaliO'
,Dla�7, .

,

Francisco Morbil DoraBce, filha de Nelson (Alcfi� KlItzke) Thefiacker .

Henrique Feder .Tuson VoJ,Del, filho de Norberto (Eludtgard Marquart) Guta
\

João Brugnaro . 'Dia 28' ,

'

,Pedro Oiulio_ki,
- .Ilarlene. filha a•.E1vlno ('Alta) Roweder'

Al,ino Schwartz Ola 28
.

'"

Antonio Debatin Vlviap,�ia�a.de A�ldO'-(Nlree ".dI) Sp6zía,'-:
Roberto Wehmeisttr Ademlr. filhó de Conrado (Raullna) Neumao ...

Heqriqu. Reinke Dia 02 ,

.

José, 'Joio dos Santo. Tlsslane, filha de.,WUsoD (Lom) Kohlbach
. DlaOa

,

Niho João Ooelho' Lem�e, filha de Nelson (ura) Krüger
Manricio d:& G. Filho ,"O, cumprimentos dellta 'folha'"
AUeu Petera,

/. .'

Teobaldo EW,ald
Leandro Marcaririi
Oli'ia' Ben�o
Walter Hornburg
Nicolau B. Freiberger,
Walter Oart Koerner
Arta·r AlteR
José Arl.· ,

João Roberti

,�

Dr. FraDcisco' AaloDi. Picei'Be
lHI::eD 'ICO - C_lR�:at:_ 1'%

, (C.P.F.) N.o 004S64379 ,

Oir�r..ia e Olínica de Adulto. e Orianta_
Partos __;; Doençaa de S.nhor••

HOSPITAL JEStJS DE, NAZARt - ClORUPÃ
:RssidiDcia: Dr. Hereo Ramos, 4:11

CO_UpA, - .:A:N1rA C'::.Ar...._I:KA

" \

Auxiliar Administrativo
\ l.. ,

)

,Sa!ário - Cr$ 600,00
Contratação - CLT

,,' (:-... /

Inlcri9Ao 'para pessoal com Gurso
-

giDasial
, completo, me_diante apresentaçAo do tUulo de '

Eleitor (mo98s) e Certificado de Reservista
(rapazel) ,

,

Di'a: 10.12.74 8erlo realizado. OI tes'e•.
Maiorel ßlclarecimentos,' n� Posto' da Reaeit.
Federal, desta oidad.�

" . NoUclamos com,.pe��r ,� �ecqntt�to d,s seguinte. pel-
soas: ' .'

, ,
'

Dial9' >

Bagemo Ramalho, nesta cidade, com 42 anol
,

Dla80 ,

Pedro Joio dos Santo., Besta cidade eom\3S anos
, DIaOI '

"

Lúfz Roberto Seoz. nesta cldade� com' 08 mesel
,

\ Dia OS
Brleb Goetzke. nesta cidade. com 79 anos

"CORREIO DO povO" .pr.s.ntà' aoa emutadol
condolênCias..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

'
.

"

, '

..COR-BElO' ,'DO': POVO �

�,'" .' . '. ...
."

." 'F ". '

_.- - ''';-•• � - _-
.

�._-.- ," "C_ ""-','

?

,A' l"rânsfiguraçã�Q
;'." :., do :lNPS'" ','

. :. ) .

'"

.

" E,tado .de .ß-q",t� ..CatCJÍ'i:ga ..

Prefeitura ,:Municipal, 1Ie Jaraguá do' Sul
'., , ..

.

' .' '';''1.'' x, ,.
v.

Re,qtlerirnentos D�spacha�os pelo' Senhor C e r t i f i que - s e

Prefeito M\}nicipal de J.araguá, do S.ul
,.

i ..em nossa ülnme eetade na OB (26/ t 1) tivemos
, Arthl,lr Eggert, requer por certidão em que da-

" Íl grala satisfação de, sermes recebidos pelo presi-
A

�
.... d

•

f' ..."
. ta. foi dada\.baixa de só'a firioa, Vicentt;t SabeI, re dente 'do INPS, dr: Reinhold Slefáóes. -

.

.'
.

yl�1lGi a,lD Ol"plaçao oomo requer, '

quer uma certidão de impostos. AJfO,nso Volkmann, . . .,;\ ' .,

� .,. '.,

t'dã d ílt t de f leold �. A ráp.ida
�

entrevis. Ia se llmítou à entreoJ.. de dois
·

. Allons() Bueckert, requer licen". para. COD8� requer uma cer re o
..
e sepu amen O e 'sua. a eCI a 1''''

t
. .

Y. .'

O" Id R c'k t·dâ d b
o epelos, sendo urna c.arta� .de. um querído .amigo nosso

·

rUIr�uma casa �esi,dlilncialo Viro Walz, requer Ileea- espose. SW8 o e� ,requer .Q,m� ceru o a ai- ti

ç.a para eonstrmr uma. c.8sa .'residencial. Leonardo ':,ca de sua ativ-idade. 'FrQnoisoo Vieira, .requer uma
e tprr.bém do prestdenre-ôtefenes e uma pelição do di-

tOdi d t
-

A' V M d retór-preeldente de uma im,porta.nle empre.""saparanaimsel
Striogari, requer nC,�nçà -p'ara construir. fUma c'as8 cern o e cons ruçao, naa . sce 0, requer
.'

.

tOd- d ílt t d
.

J é Os nomes, por questão de ética, devemoa.omíttr.
r�8I�encial. Esperandio Odórissi• requer. vistori'a s_ uma eer I ao e sepu amen o e seu esposo 08

.

�abi.te-8e� Arno Reinke,' requer Iteenee. paFS" eons- F. de Macedo: Mário,. \ S c h i o c h.e t, requer uma
r O sr: Rei'nhóld Sr,efa.nes é um horn-em [ovem s ,

etencío-

truir uma' cala resldéuelal. Haroldo IrdmlIRo, requer c e r t i d ã <) d é' : se pul t 8 m e n to' .

" SO �o extremo e de soluções r8pidas�, ,

Iícençe para coostruir uma cása > resíueaeral, Alax de seu' falecido pai Max..ímtlíano Schlochet, Mar- .� . Bs'se seu.
\

modus :Viven'di no traIO admi'nistrafivo
Barg, requer Itcença para construír uma, calçada. cio Mauro Mljr�atto, requer' por certidão o Iníeío de·' operou' ume verdadeira Iransfiguração no. INPS.

.

Bonaldo Fra-n�owiak. requer licença pata cons- sua �tivid8"e_ Nilson Bagg SI()S8. requer '/por cerií-.
E podemos fardi' .sõbre previdên\�ja 'SOCiar "de cá

,�truir,uma ca.88 resídeneial, V�ldir Wille, requer lí- dão sí o requerente ach's se cadastrado nesta Pre-
., cença para .dem.,olir e recöastruir 'um puchado. nos '·feitura. C�óira Ropelatto: Mar'coUa. requer uma cer- .redre" de vez que mª.is. de 2/3 de nossa víde. dedtca-

'

.
.

.

S D· Provi mose esse mistér."
"

.

· fund98 de sua ceaa-resídencíal. Waldemiro Moreira, tídäo nsgatíva.. oc; . IviQR( rov�dencis" reqQer por
\
.... requer licença para, construir um raocho. Pedro certidão S6 a área

.. usucapieada ria posse da peticio- .

.
,No INPS de' hoj� �siá implantado a. dinâmica da's

.

..
'

KÍ\�mer� re.quer Hc�nça �ar,á. "cönstruír uf!ia" oa�a nária acha-se lanç_a�o eDi divida ativa. R9!!1a b d'e Ma�. deçisões rápidas e .humanas. As deleg�ç'é.)es de pode-
, ·re81�eoClal. AJlq�so Morbls, requer hc�nç!l' para,' cedo, 'requer uma certidão .,�. sêPQltameoto de seu ,r�s 'inslíf.uido pelo alUai presidej1le' do INPS veio
�onstruir um", 9!1sa re·sideocial. Her.cilio Rosa, re- falecido esposo Sro .Nicolau J. Macedo. Victor Mi-: desburocratizar a máqIliniÍ emperrada pelo �'mêdo Idas'
quer l,ice,oç� p�ra construir, QII11f. cas,., 'rasideoêiaI. �n��i, tequer uma

�

cé'rtidäo 'de coostr,uçãQ, Alceste decisões". "

.

\ . ,

Werner Karlten, requer vistoria e habite· 8e. 'Jonas Berri, ri(!quer uma certidão de. construção,' Gercy. Quando proclamamos a soberi'.lni'a da juvenlude
J9sé,Heleodoro, reque-r _licença para'construir um-- piegoli, requer, uma certidão dto construç_ão. Oscar .os velhos e retrógrados nos insultam: mas a·verdade
ranéli·o. Máofreä, Wilhelm Albus" requer licença pa- ,José Bo·rtolioi, requer u�a certidão ,de corlstr·ução. é, que\no mundo em qu� vivemos não podem.os admi
i�, construir uma ee!'�a em $oa propriedade. Alino Américo Gomes Ltda, requer uma certidão de cons- )ir_ iftlpér.io da meo!öbiljdade é.Slagnàda no tempo, e no

SchQ;elder,
I réqúer licença 'pars coostruir uma casa ,truCiio"FraoOi.sco B.ruoo 'J:'aescbner, requer'uma cer- espaço:

I ,
- .

.

;, I
_

.'

•

.

I

�esid:ebcial. Benjamin Leitotdt. requer
I

Hcençà 'para tidã? ,oégativa .. 8erberto Há�!'l�anu, reque: t, uma �Af está a prova dos nove. 0- sr. Reinhold Sh�fa- .

· cQnstruir. U,ffiit C8l!1;l residencial. Artur Ross. Neto, certIdão da baixa de, SU8S atiVIdades, 'Oaprl Ind!.
. nes é o mais jovém pre�iden(e ·do .I;N�S até aqui no-.

'req�er Uc.eoça para constmii' UQ;Ja .c,asa residencial. requer' uma certidão né�ativa. \, meado para administrar a' aUfarquia. �.
.

I' ....
Alcidió (Ma8S, ré_quer liceoça pafa construir uma D e f e r i do'

. ,,' ,Graças ao seu., eslilo de comando admioislrafivo�
Casa l,'esidE!nQial. Reinwaldo VolkiIíQnn, re'quer .li- "

' ." . aiimagem: do INPS jd .está. Iransfigurâda.
cença p/ampliar sUa residencÍa..Norberto Wacherha-' . , MarmoTl;l!'Ía e Fu,rierárÍa Haasl requer licença: Não há dúvida d� que muUa coilsa ainda -está por

.

.

gelo. requer licença pI cODstrui.f UIIUi. casa residencial.' p,.ra. �on�truir u� �a�8().éu na -sepultul'g de A'dil-- acontecer' pariS melhorar ° atendimento, ao� ·segurados·
·

Rudolfo Dabatim, requer, licença para cO�8trQir uma r son DoerlOg. '

, . .
.

e empregadores, porém 'muita coiso
.

boa já aconteceu
'casa' resideocial. Aquiles T; 'Rocha, re.quer licença /. .:. Ave rb al- .8\e a b, a I xa I

, •• ,:: nesses, poucos"mêses de administração di> dr. 'Réinhold'
p,ar:a' coqstruir uma cas� re,sid,eociál. ,Olegário Mar- Oswaldo Eichstaedt, requer baixa de seu, Pon� Steft;lnes. -

·tins� . requ� ..
\ licença para c()o�truir um A1;lêh�d,o �08' t.o de. T6xi .n.o 2. He. rberto .,Ha.nem'·ann, tDndo ence'r�

. ,

fuodos de 8u-a ca8a
s:: sl"de' CIO' 1

.

Al d U' b
- ,� '" Partindo do �rincipio de que ,O

..
i:reifo ,é evolução,. '.' re,

__
o s,. exan. re r aos.. fado suas ativid'a.des c.omercjas, no' ramo"" de tran's-'

.,.

ki l"equ'"er vI'storl'a e hablOte' s'e Ewa"ldo' ZI'em' a' n
a Previdêocia S.ocii!1 Brasileira- eSfa.' nessa' fa.se�proO"res.•

.
•

. ,'. .
. '. -.

'. - ,n " r1'- porte de. c,arga requer a,' respectiva baixáo _

.

er

, quer .icença' pal'a construrt- um aoexo de madeira sivil.
.

- , ,

�� sua ,propriedade .. Ped,ro P:�ulo _Sp�ogle�, reqqêr " Conce9ª",se O �onto �e Táxi solicitado x· x Je
,>

'

· h��oça -para. constrUI'" uma Ca8a . residenCIal. Ana .

A' ti h R"
.

'10 ", O
-

C lab d d JSart�,. reque� lic�.iJç8 pará cODsfruir uma"óasa resi- ' gos n o 'am08; requer, Iceoça' para estabe
.

$,. IJ, ora ores,- e:, ornais: . Perante o INPS
.'

, daneia}. Braúlio. Correia, requér vistoria e llabite-:sê. '
�eer s� como taxista oa vaga no,,\Posto n· 2. .

.

· Bra(lljo CO'rreia, requer vii!l�otia,e' habite.•e.. Ilórtl· Conc.eda.se a Troca dó VeiCulo de' âlugliel
O-Bol�lirri de Servi�o �.o 200, de 16:de out�bro

·

ció D6rretti, requàr vistoria e habite.-s$.
-

Alcestê' último. do INPS, traz a'OrienlÇlção de ,S�tviço n.O

Betri, requer, vistoria, e ha»lte-se'ó- Vic�or- Mioa-tti,
.

, 'Cé'li,o Ropelatto, tendo tro,c-ad� s,eu car.ro, d,e' .sAP.�99.72, de 10.10,74, disl?ondo s'obre a· filiação
relluer vistoria e habite-se. Wald,em!ll' GÚm:ló. requer a-Iuguel (táxi) opala por Volksw'sgem TL solicitª 'o'' doa Coltaboradores de Empresas JÓl!oolislicas:'
'licen_ça para C()Dstruir uma .casa residençißl CeIes- re�pectivo registro.'

. Na sua parle resolutiva a cUadd aos d'iz o se-

tino C�d�ba,: r1eqouer lilcdenBQ8 p��a c,onst.ruir umà C'8- '\

.

A 0- D. F. P a r a' I n f o I," in a r
" gUíOI�l:'_ -E'n;en'de I'le--'- c-'0100 c'o', la�,.b·o'·J'8.d","r· �e e'-"m' "r'eQ6 '

8a reSl· eocla.
.

swa (} r,(}tz..ie, requer licença pa-
- u ti OI"

ra reformar .8ua casa ,resideocial. L6uro Volkmano, A. Coz;tarim-' & Cia Ltda. "equer esclare:cimen-
.

}ornalfSliclil, pára fins de previc;l'ência sOciJa!, àquele que:
requer, vistoria e habUé.se. Miguel de,Mirsnd'a Cou.· to� 8.pbr�· c�ntas de hospedo'gem que estão 8endo produz ·l.Irfigos par� ii impre-sa escrilB. 'fa'lada' cu tele'

,tinJío, ,req,uer vistonia e habjte-se� Cerealista Urbß- �miUd8s, pelo 'est8be.l�ciménto. .'

. visaQa, sendo es�raDho ao "corpo redatorial da empresa
'no F:ranzner,t requer UeeQ.ca pala ampliar seu en-' , ,

. eose'moqu�,à mes�a Seja subord'inado-juHdica e: aámi-
ganho de arroz, com a área de 66(l,0.0 -m2. 'Dalmo Ao

I
Diretor. do Do, F; Fornecer . Dec1araçãö nlslratlvlilmente: '

.
". ,

Ro,chá,:,equer licença parl;\. co,nstrulr uma parte de ,Bas�ado nos Documentos Apresentados
r

2 _ Os col(lborador�s" de �Que ,trat'a a prese'nle
sua' caRa de 120,00 m2. Erna Luiza SchuItze, requer H' 'IT< k

.' "-' 90S, filiar.se-ã,o. aml.\ .. ioexislêncilt de vfnculo em':'

visto,tia .e habite· Se. Albino Hercülaoo Moreir$, re.
'

. emz, y'ol ma�}l -. Luis Carl08,Ersching'- Al- .

pregalfcio, à categoria de Ir;abalhador,;,aulônomo na for-

1·
'

.

't o

'd' o

1
' ba.no DomiD'gos �';'Darci DomiJigos - 'Adair Mar- miil do. q;ue, dispõe. a lelra "a'I, do inciso,1-II do "rI 10.9quer Icenç,a para' con8 rOlr uma casa re81 ene!a.

. tios. _ Ari Ve,óturi. _;_
..JUII·O. Ca'rIos F.c..rre··I·ra _ 'O's..

., ... CJ ,

D�"aQ.ir. DanJls, re.quer \
'

'
I

.

-' .,
. dó R�llul)amento lIpfovado pelo DecrelO ó;o 72;711 de

licença. pI construir calçada 8- muro em' alvenaria oildQ. Valel;ltini '_ Alfonso Langâ - Renata Laube 06/09/73;. , ,

'
.

-

" '

'-

· .
defroote sua pf()priedáde; Gust�vo ,Henscb,el, requer Ehlert, req.ueremiPur certidão si Os requerentes exer ;

õ _, A inscrição dos -re,ferldo8 trabalhado'res'-au-

. v(sJqt,ia e habitEl"st>� Harry Heó!6,qb�ll requer Ijcen.
cem atividades agrícolas; neste, MunicJpio.

"

lônomo obedecerá às
.

h'ö.bilua-is exigênnias' relativas à,

ça; pal''8 ,constrUir uma casa resid.eucia1. Construto�, Jaraguá do_'Sul, .2$ de novembro d'e 1974 ' comprovil'ção da ,n!specliva atividade' profies'ioDal;' :
.

ra ·Serlà,;Ltda, requer li_c�g,a para .con.truir muro. .

Ac - .Pica' ilsSegurado'\aos
.

infjl�re5sàdo.s' o prázo'"
calçada na, Obra de;>. Centro de TreID�me11to de: Ja- '., \

. de. 9Q, (Ilo:v�nf·a)· dias a' jconlaró da vigência da prtsenl�
.raguá do ·Sul (SE�AJ:)o ,lngo Leitsk;e., requ�r licença' .Sindicato:, das. Indústrias, da:,. QDS., para" que regularizem, sua' sltu_é:!ção, cabendo °

pa,ra construir um muro.em torno de seu imóvel.' ,
- recolbime�lo das cO�Hribui,ções porvenlura devidas. sem

Ewaldo Wischral, requer licença para construir uma 'AII-ment'a�a""'o de Jar:a«u'
"

"A �"SU'I'·· qoaisquer .acréscimos; .

.

,
,.' .........

�,
.

casa residenciaL' Alvaro Rosa, requer, vistoria e ha."
..

.' y
,.

'. ti '. ..... .,' ;-
'.

5- _:' Caberq. às' empre'sCts" jorna:lfêt,j-cl:!s que se oU-
bJie- se .. Abélio. Adolfo da 8ilya, requ�r licença' pa- ,. lizar�m dos serviços dos referidos tf,abalhadore's·auiô�

.

I:a construir uma. casa residencial sito a Rua San- . Recolhiménfo da Contribuição Sindicál \
.

DornQS o recolhimenr'o de qlJ:e 'trata a, alínea "b''', do in-.
tos ,Dum:oot lrineu. Krause, ·r.equer l�ceoça para

'

A' V I 'S O. .

('., CisO,.JI, do)' art. 220, do Re:gulameoto àprovado'.pelo O(\!:-
,c�.nstruir um� casa r.esi�eo.c-ial. Udo Bauer,· requer _ , '

I c,reto 0.0 72771, de 060W7õ.- '. .- .

,_

li�ença plir,�-construir ouma oa8a reilidenciàl. JuraQ- : b Sindicato dás Indústrias. da. AUmenlação' de '.' '�" '!"'"" � .. pr!Se,nfe': 00.5 enlrara' �t;It vi�or' nlS dé:!ta,
dir LombardI, r�quer lIcença para· c90slruir uma Jataguá .do Sul inform.a que,durante�o' mês de Janeiro

de sua. pubhe.çao.. '. (C:'
ca8a relidenc:fld. Cia lJata,rinense de 'rel.comunica - de 1976, todas as"empresas di calegoria, econômic��

.

AO'ôoip Anibal Gomes Secrelário
ções, r�quer vistoria e habite-.se. �801íj Gasda., re- dev�,rão re,corher "9 Banco ido Brasil, S.A.

-

a, CON: '

. que..- Yi8toria'., n�bité",se. 'Ivo Vl�ira, requer .Uceo-'
.

TU1BUIÇAO SINDICAL de.vid.éiI li: enÚdade; o.os tênno�� .

;------,----.-.....-�------,;--.;;.....

ça para construir uma casa resid·eocial. Harry Mar;. d.o 'ar1ig9 579�. d:a Consólid(!ção das Leis;·do Trabllllho, --::P
"

-

A 'C",.I'( T '. .qpafgt,;requer vistoria fi! habite."s�. Er"aldo Doubra-, de •.cordo com a seguinte t"belo:.·. .

"
. r:' .G"'1; v \>-. ' ,

wa, 'requer visto'ria e 1:tabite se�\ �l.eio< Ropelatto,
.

,Capi.la1 atél, õ() \(ci,nqUeQta)' Vêzl!&'o sélJ�io."mfn:imo
.

, " \ - \
I

r.e'Q.uer_vistoriá e h��ite-se., Jorg�1 D�isóq�io� reg1;ljtr fiscal O,PO!o do-,cap!llIL _
.

. ," '..
'

MáquiJla�, de., :e.ScreV:er)- somadoras�,
hc�nça- pa_ra construir .uma. calll& reSidenCial. ,Sob,re fi parte do c.apital,. excedeu.te de 'M.· (·cin:.,

.
' -

.,

calculadoras mecânica.s: Q- elétrÔnicas,"

" "

C o n o e d'a • 8. e
- qüenla) vez�s ,;0 salário mfnimo fiscl!1 e .,é 1.()00 (mil)

.

.

_

, '\ yezes,O,l%"do,c.ap!la), ,

'

/ ':: _" jnáquin,as, de,contabilidade e' dupli.oa-
"

.

\ .
"

. Sobre a, parI, ,do capiral excedente de 1.000 (mil) dores, a, ,aicooL .(manual,·' elétrico e
Servi�Crédito, r�quer' Alvará de }fcença para: vezes o,_s�l�rio mínimo· fisc.I, e a'lê 50 000. (cjnQ;ü�ota"

.

·

o' funeion�Dl,�nto d'e 811� filial•. 'Vicepte
.

S!,bel, 're- mil) v.e�es/O,05% do..·capital...'
" aQtomático).

.

(

,quer 'li,eença p.&!'a estabelecer-Ie comõ. ,Carp.int-eiro..·
.

Solne a, porfe ..do; eapifàf 'éxcedente, ele 60�OOO. -

Autônomo..Marcio l\lauro Ml;lrcatto� requer ,licença- (ci:oqüenta .0111 vez..es ° a�l�lliQ-mfnimo,..fiscdl 'e ale Planos especiai$ de, -financiamentos
'para esta,\>elec�,r-h cl a àtividade dé EI!geohÉl'iro ÕOO.oo�r:(qu!nhe,DfllS, 'iriil) vezes, limite máximo � para o

C:í�il.",Nil89n Bbggestoss, ,reqoer 'licença-plir,a esta- c.álc,ulo da ço�tribuição 0,01% ,do caphàh' ":.
'

R_·e.. vendedor .-p,8..rs...

··

a
..

····

reg'ião,b_elecer·se .c.om o.ramo de Repr�seQtan�e Autônomo, '. �conldbuiCão mfOima,iridependenlemente do ,capi- _

'

Lfvi_o Walz, ,requer lie�nça' pal"a.,8stal,>elecer·se' com talYff9ci,al. d�. em�resa( é d� 1126. (um vinle 'e cl'OcoJ SI'" d
'

da' G f' 'A ·d·l
.

.firmade}r.aD.iJpôrtel. Adol�r Marq�ardt, requ�r li avos do,slJfá'rio" m{óimo�fisçal.· .
.,

. ,:, O"CI·8"8· ,';'l ..,'�I, I�·a-·-.:.' ·,·aß'·1 '8.'. :t·"1'.".' '.c�nça p8,.J'a estabelecer-se, com o' ramo,. de, re'para �,para :dei,fo de cálc"lo 'da 'C,onfrí·buiçao
-

sindtálJ; ." _
.

V U
.' _

U
· çãc. de.v.elculos com venda, de p�ças.. 08t'�nil.No- 'consi��t:.�se· liIalálliornHnimo' fiscal Q maior sahirio,.:mí..:
; n�8,.requ8r,:.8sta�'-'�!,er-se com, o 1all).0 de 1.. Ofioina Olmo' �igept8;' no. pafs, ·arre49ndando·se 'P�"O: Cr$·· 1 .00
d'e 'Coníert08 em _ger,!l. E�.pr�&.dº,rà Jaraguá, ia- (�W1 cruzeiro). ii fraçijo porvenlur,a existente. (art 59 e,

· qper UÇ'Jl:9'J(a..�. e..til-ll�!é,cer;-.,,, com ll'�:{i i', 'AI�m. parci�afos, dts CLT)� '_ ,
.

.

c!a d� Empregai. "

. I

�
. . .

Rcn,lollo . Hufenuê8slar Preaidel'lfe,

\.'

.

fJrt1ol-õo t=J/exandre,

Cónsalle-aosf
.

pess�almeDle' �u,. pelós· -

. 1,18100es:', 2j)6.9,. ou,' 2:24i,
.

,- ..
_.

,',

, "

.-
, :- / .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Franci'sco' F.rederico' (Dorothéa Mie,lke)'" . r, , "

'Moeller' E,dital Leilão'

,.,
CORREIO 'DO, POVO

"

,\
j

, ,

SABADO' .,PAGINA'

o Doutor �Iv8�0 :Wandelli Filho, Juiz de Di,
reito da

.

'Comarca de Jafa.guá do Sul"
.

Estado de'
Santa Catarina, na forma da leí, etc,

'

.\.

"

r � )

(Extrato z; Art. Q87 do CPC,; P leilão - Dia 9

Inici�mo� eslÍl nora, comunie�ndo ao/gr�mde cir� tel (2� ,de "ezembro) havia' um baile dos Atiradores. de Dezembro p v. às, 1(:00' horas, - 2.C! lellio - Dia'
culo de leitores, a formatura, como, engenheiro mecâ- no Salão de Venâncio, da Silva Porto (no local onde 2.0 d,e, Dezembro p.v. às 14:0,0 horas, ' caso ,08 bens'
'nico do jovem Douglas M. Diener, filho de 0110 Die-' hoje se sttüe e, resfdencta do dr, Mado Souza, ne rua não Ioremarrematedos DO 1.0 Leilão. -pelo valer da
ner 'Filho e .ßrunhilde "Moeller 'Diener, ocorrido em Padr-e Franken), para cuja �esliv,ldade foi convidado," aV&liação QU por preço superior,local: a rua Joinville
Florianópolis, no ultimo dta 3.0 de novembro de ,1974, >., ,. , no Bar do Exe!3utatlo, -:- Jarsguá do Sul. Processo:
com ume bolsa de estudos para ii Alemanha, no, pró- �

\

MHa!i O negóciOI DdãOd erdd só éntrer no !i!llão,e íes- Açio Executiva Fiscal n. 6037: Exequente. Fazenda
xímo anuo --",

c \
reler. avia a forma i a e a inscrição, COmO socio, e Estadual' Executado: Wigando Kurth. Bem a ser leilo•.

A note se' sedtmeeta nas bedes de díamarue, pois,'
lá 'pi�g_ou ()s seus primeiros' �2 mil réi�, Valeu a pena, da: � "Uma -geledeíra, marca' Oonsul, côr branca

�epresenta a continuidade de um estimado casal, e1VÓS pors, Ia c�egQu a couhecer Doroihéa ,Mlllk,e, que.maie com 9 pés de altura em funcionamento e bom esta.
do formando que. fugindo sempre ê\" notorledede, ago':

.rerde seria sua esp�sa. �m feverelr?, fOi convldedo -.

do de conservação, que avallou-se êm Cr$ 700,00," Ui
ra, vieram é! ser alvo, também, de ,unta notícle, pari

para uma ,Assemblél� Gerel d?s Atiradores, pa�ra a to bem encontra- 8 desonerado, não existindo re-�'
todos nós àuspiciosiJ. \ -.

� ,',' \, compra de uma proprlcdede social, a?, lado, da firme
·curso pendente -de julgamento. Eu" (as) Ado}pho

'

de Bernardo Grub�a,:, �omo, as balas Iam alem do el- lt1ahfUd, Escrivão o d!ltilogrofei e subscrevi. Aos 17
Se a 30 de novembro de 1974, a data marcou li vo, ;os mor?dore� unerarem uma tremenda �ampanh�, días de setembro de 1974,

".

vitória dtt um jovem 'resoiôlo, o'seu avô conaegutu; o�rlwando a SOCIedade �. comprar o ter��no o?,de_ h?}e "

(as) Alvaro Wande11i',Filho'
não obstante a molésna de, que' esré acometido, trens- elnde o C. A Baependí mantem o seu, stand de �Iro Juiz de Direito
pôr os anos de sue vida lunro de sue dedicada"esp'ô. real. Em 1913. alugava a Cé,JBa onde mala tarde seria a

.

sa Dororhéa Mielke Moeller, vencendo meSQJQ os mo -uPa,rmáeia Nova", ao ínícíe da Marechal, hoje demo- "

mentes mais dítícels, quando o seu filho Konrad teve
' lida. AU tnsrelou, a sua marcenarla.. -No mesmo ano .

,

.

.que -deíxer esta vida enreade seus pais: ,
dava-se o J�nçameQt,ó di;) pedra fundemente! dä Malriz

, Ex.ercício' de Apreselltal'ão ,,' ,da
o case] de ,dia:mante$, sempre enfrentou li vida çatólicB. hoje ram�ém demolida, cedendo--;}ulirar ao de- Y

"senvolvunente Amda no ano" (je 1913 era dado ao D; ,

(E
-,

I'74)
,

com galhardia. No dia 1.,0 de -outubr« de ',1974 decoro ,tráfego o trecho ferroviário até MéÍfra e a Ponte Abdon neser,a xar. ,, reram os 60 anos' 90 dia, em ql1e se ap'roximaram do, Batista, sobre o rio Irapocú, patticipaQdo com os seus
altar., E" coisa notável, o 'mesmo' brill10 no olhar, I) conhecimentos' profissiol'Íél'ÍS.,

.

'Apresenração na JSM de laraguá do Sul" r de 09
o mesmo espelho' de sentimentos nobres,' a mesmá

a 16 di d\i!zembro, nos seguinles 'horáriO:
,

-

,Gtifude Simples e digna, q tempo modificou' algo �$ Em \1.0 dê Outubro de 1914' consorciava-�e 'com' ,

fisioQomias. cobriu de deve os cábelos,ccriou' alt;(umas Dorothéa: Em 1920'construia com séu sogro Augusfo Dias 09.10,11.12 e 13 Das OB: ás 1'1,30 e dds '13;30 á.� 17 h

rugas que lembram talve2! momentos de amargura e MieU�e uma fábri.:€! de pólvora,- debaixo da razão so· Dias I. e 15
.

'

� Das; 08 às '12' h
'

'
-' ,ç,

de so(.rim,entó inseparáveis da vida ,humana; cial de Augusto Mielke & Cii:! - com a morle de B' 16
'

,Das 08 às 11,30 e das 13,30 à,-S 18. h'

Sein muHo é;tlarde, em :(orrip8nhia Ide sua filhé;l e Augusto Mielke a mesma foi ven�iâa para Rehloldo 18
,

genro, ,óra residindo em, Mafra, sem 'o tradicional-Io-, Rau. hoje oste{Jtando o nome de uma, rua" nll, cidade, ' DEVERAo SE APRESENTAR�
gueJÓrl.o

.

de IIntaoho. assistiram à'_5anta Missa e con- E 1926'
'

I' 1"
.,

J" d' OI' I " R I'
. ..,

, ' " '. m
_. era',� 8Ito pe a prImeira ve� U1Z e ,,'.. IC as· lsagraram dS suas bodas' de diamanIe. I .

'. Pa,,�, seg.uido de uma 'segunda, vez, em 1930.É Um aco-nreel'mento" que' 'esc""pou a' RO'cl'edadB Os transferido.S para a Reserva
.
nos . an'O" ""de' ,

'�' ,
.

>
.

'-" .1" ' �', � Nereu' Ramos, em 1933,. designava Frederico '"

-,local que muito deve ,ao çasa.h em que ela foi a mãe Moeller como suplente de Juiz de . Direito, cargo
_ 1970, 1971, 1972, 197ã, e 1974

'

dédiêada' e 'a. esposa amaórissima, incentivando o &eU que ocupou até 1940.
' b DliClli$ R12 '

esposo em novas empr�itadas, como bOl!l jaraguaen5e ..,_'
.

.

, - \

f
Ó •

C
.

't'
'

'I '. II d' 'd' 939 DA� ARMAS, QUA.DRO. OB MATER.IAL Be-que e e sempre OI., .

'

.

., omo. con InUSSSe a eQlQo�.. eCJ lU em 1
,

"

encaminhar a lua oaturalizaçãó. que recebeu pos LICO e SERViÇO INTeNDENCIA;,
.

,

'

Elt>, Francisco Frederico Moeller que todosco t' t' 't d' tã" P '-d t _' 1) � Suba,lternQsJ1.ó-e 20 Ten) a.té a idade
ohecem por F..Pr'ederl'c-o ·Moelf"r· é· cl'dada-o dl'.an.o de,

e::'lOrmen 8. com a' aSSID8 ura ' o eo o J,'esl en e , l....1 ao� f!j Getúlio Dornelles, Vargas.'
. maxima ue ci anos • '-.,': ,

'nossa m'aior'" admiraçãQ, bra,sileiro nàtur�lizado, por
.

A
-2);_' Derpals P()stos,,' pfomo�idos _n08 íÍltim.os

�ntender que os seus dias teriam que ser vividos- no . De 1933' à 1948 achava.se . estltbéié"cido com tres anos. ' , \ ," y
, ,

Brasil. Deveria ser Cidadão honorario de Jaragu�. pe- 'fábricss dE. velas, com gtande sucesso, 'No espaço 3) -: "OficiaIs Médicos, farmac(>uticos. dentislas'
lo muito qué, fez em prol do desenvolvimento de J-ara' ... de 1949 a 1959, entregava-se às atividades de, r�-' �'velerinário�, alé a idade málé:1ma 38 abos,

_,

".' ,

guá ,do Sul, ao tempo que as coisa� não - eram nllda pre8entant,e comercial. A partir' de então entregúu, C. Aspjrlflles .' Oficiai R/2fáceis e,tudo' e�tayll li,ado,a dificuldades:' sé li uma merecida apos6nt.adorii'l. '. ,
., .... '.

.

'. -, :.
'

.'

,
� '.

'. .'.
/

,

.'

, ,J r Das Armas, "Quadro de Material ßelico e Ser-
, p'" Frederico Moeller né!Sc;e,l! ,em HilÍJDOVer, nll, '. Erám'.l!ota�, alguII!a8 dela�, é c]aro, que Fre- vico de InlendêJ1cia� fotmadös nas 5' últimas iurmas

Alemanha" aos 26 (Je junho,de 1890, eslando hoje com ,derlC..o rasblscara no dia BO Q,6 ,Setembro de 1.964.,. do CDOR ou NPOR. ' \, " "

"84 anos, Bm )89,4 seus pais vieram para-o Br�sil, râ- E anotaya.. no_ se"u ·di!rio:�;".MorgtÓl 80,11 un�er� 'GOI;.._" , ,2),Mé�iCOS, F�,r,!,aceulicos; Dentistas e Veleriná-
, dicaado se e.m Itoupava-Cenlral. Em 1905 dirigia�se à dene sem . SIm" 8 1" de outubro. de 1964 realIzava riOS, . ate a Idade maXlma ,de 38 anos.
hiljaf pira o lapreíldizado de m�rceneiro, nas oficinas se a sua boda de €Iuro, (

.

,

,'.- '

de Daul, Herm"anD, o qual, em 19.06 se ßJudava para '

.. Sua esp08a, contudo, não, c0Í18entiu que se fi- d) Praças
.

,

Curitiba ',e o levou, 'Como aprendiz, 1907 marcou o, ano' ze8s8.Jàlsrde do acont�cimento. 'Guardamos, então,
"

1) Reservistils, de t.1I e 2.11 Categorias dás elas,
em que oS, pais de F. Frederico Moeller se mudaram a8 anotações que. ficaram con08CO durànte. doislus-

.

ses de. 1950, ,1951, 1952, 19M e 1964.
para Blumenau; Depois de longos pedidos "voltava o' trol.·

,
' , r, '\ 2) ,Reservistas de clas:ses éi!tJlerior(>s

'bom filho para s'eus pais,/em BlumenalJ,' no ano de
. Agora, contudo, tiy�mos que disparar porque a ceneiados nos anos de 1970, 1971, 1972,

.

1908. Mas .� d'úraç50 foi pouca. 'Bnfre 1909 até 1911 dat� ,é importa�te dema,is para o �8ss1,. Amanh�,po OlspenS'adas de l.corporaçilJseguia, pélll segunda vez à 'ltajaf Em Outubro de 191,! derla ser. tarde e 8 notiCIa. não tella efeIto, 'i "

,
, er. seu d�5ejo relornar à CiJrilibtJ, sem,

'

contudo, dei-" Por isso, abrimos espaço para os dois aconteoi- TodolS. os, da classe dé\ t 954
"

xar de vfsir,ar �'s piaiS. Naquele época II famosa 'encheri· mentos: a boda de diamaóte de F. Fredtlrico Moeller e
.'

te( �egurou o ,jovem viajante ém Blumenau' por 8 dias. sua djgna cODsorte Doro'thé,a e o feito, do 'néto, en-

Mas seu plano de viagem compreerididà li passagem' genheiro mecanico, que, é o orgulhq dos pais e, a"ó8
por Jllr.guá. Jóinville e São Chico e, de São f'rãncis- e que, certamente" honraré:- 8S catas tradições do
co, !,�r "-avio até ,Pârani:lgu� e de }6, via férreé!l até Opapa.

.

I ,'" .

'.'

Curlllba. '

,

' "Correio do Povo", spresenta cumprimento8 às
'. Aqui chegado, depois de énfrentar horrore!!, d'ei- f81Í1ilia8 Moeller 'Dfener pelos ,auspiciosos aconteci,

, xou se 'co,nvéncer pelo seu Innigo José Bmme,ndörfer, �eDíos. Jaraguá do Sul orgulha-se d!3 seus':' filhos
para p,erml.ln�cer em Járaguá: ,No segundo di. de Nil

'

ilul.r.••�

r

,.

Bodas de Diamante

,
'

a 1950. li-

197�,�, 1974'

Auto Jaraguá .S.A. • Ind� e Com.

Livroe; Novos 1 '/'
,

Fteam convidados 08 aci�nistas da Auto Jara
guá S.A: Ind. e;'Co.:n.! a se reunirem em Assembléia

!

Gera1 ßxtraordjqári8, a ter lugar n8 sé,de soçisl à
Av, Mal. D,eodoro da ,Fonseca. 991, nesta cidade de
'Jaraguá do Stil, com' iQfci'Q às 9' (nove horas) do
d_io 16 de' öêzembro de 1974, com a seguinte ordem,
do dIa: -. I,

'

1.0) .Prestação de ,contas do liquidante;
2A Extinção da sociedade anonims.,
Pelo comparecimento, desde já agradec,e.
Jaraguá do Sul, 26 de nov8mbro' de 1974.'

_;.Arce1ino Picceli CPF 019.560 �9·00

CG(jMF 84433457/0001
Assembléia Geral Extraordinária

. EDITAL\
_

"

..• ,�'A Trovai'"
,

i�/

., ,

de 'Wanke
-

(
. .,

�.

o primeia:o' volUme da' trilogia A TROVA"de, En()
Teodoro Wanke, lançado ein janeiro desle ano; está
para .• se esgotar, elJlbora nã9 .se:-�ncoQrre para vender,
em livrc1rill�. A,té o fim\do dnO '"4everã lalr o,.�egun<Jo
volume. da trilogia; inslitUlado Ã TROVA NO FO/L
CI,.ORB. O le,rceiro sairá no' an'o,-que. vem, e ser�' O
TROVIS�O" Sobre "A Trova',', tem o dutor recebido,
diversas manifestações. Bx'emplo:'

-

, ,
.

A ,eção LIVIlO &'AU-r:o'RES dó jornal O PQOFES-
Leonardo Henke" o "Principe dos Poeta8 ParaDa- SOR,,' órgão do Centro do - Professora,do Paulista

enSe8 IfJuJo que histamente .lhe foi ortorglldo, não se (CPP), comenta: "Como diz Aparfeio, feroil!ndes; um•.
conleve e exclamou: Bno!' Seu livro '''A 'Trova" 'eu -o� das maiores aUtoridades em trova DO Brasil, este te '
considero o m,�lhor "Pintó" dia União Brasileira de o primeiro livro realmente 'profundo, abalisàdo, doeu.,.,·
'Trovadores'" (bilh'ete dalàdo do' Rio, 14/4/!973). "mrotado e quase irrefutáv.el 'qu�, ii, liter.atura brasil'eira

-

João Chiariól, professor, folclorista de ,fa�t1I,: es_' recebe sobre a Irov,,� A Editora Pongenj, do (Rio de
creveu: '.' ',' ','

t' _," laneiro lançà este livro de Eno Teodoro Wanke, fecun-
"Comigo, desde --l5.ã 1973, ás 1 t ho:,�s, '

seu no.. doe escrilor paranaense, com prdäcio �e �utro nstável
uív,el ensaio A TROVA., Deste disse

-

(de ';improviso)' literlt,o,' F.ris Mi.cha�le, qu� ii diretoria do Cpp 1I.�b�
,

coisas lindas, na In8talação da Acacternia .Bolucatuense de' nomear sócio chrre,spondeote 'nó Paraná. São, 248
de Létras, q,ue' presidi em '17.3.1973. Nijo sei quatldo páginéls ,em que documentadamente 0_ aiUor Ira'l'a da'
se poderá botar um ,ponto .final em su� traDstJmQzõnica ' conceituação, 'o'rigem bislóri'a e presença da quadra em

I

produção diga-se �úllipla, ampla, po(illlitica, polifacé- redondinhal ma,ior, A óbra- pode ser solicitada direta-'
t,CI, eXIHlliIUva" Não sei também, como da'í'ii cootà de mente ao aufor ã rua 'General GHcério' 407, apo ',602

'

sua engenharia ele pelról�ô. Y.ocê não P8!e' Tem mo-
"

�arafljeir�s, 'ZC :01,\ Rio de Janeiro, OB. "{O �rofe5sor",
lor, no cérebrQ, nas mios, O.seu: A-TROvA é d'eJini- S.,Paulo;-,S.'P. fevereiro 1973).

'

,

, ' ......., "

1;;..-

",
\ .�

� ,

ti�o. Telllar-se cscre�er sobre, será um estúpido pleo
nasmo. Não lhe faltou nada. :Tral5alho de folego, ro-

,

busto, de pesqUisa demorada, Bstudo paciente. Não é
-,

pura infQrmação, ·mas,.,o�ra autentica, -hJlPol'tante. Nun, \ .

CI pensei q,lJe a trova' fosse este mundo de relacion�
menlos e çonotaçges. Barbaridade !!!lII" (Carla - Pi.,
r�cicaba{ SPt 19.3.197/3), -

'

1-

.' f �

\

Escritório' ,:.

'A.- 'COMERCIAL"
ADV�CACI. - COIT_aluo.of '_ SEGUROS

,

sob 'a direç�o do economista e coptador:,
Eugêpio Vitri'r SChmöcké,l

'.

CPF U04354229'

, "

_ .. ,

. "

,_J
,

'

Rua I (Mat Deodoro) U!/180
-

,

. Fone :Z023 - ex. Postal, 19

Jaraguá do Sul "

_ Santa Catarina'
"i': �

.� " .

/ '\.

Rec1U"so.ltacats ,e administrativos -- ContabUiclade
'

,
'

'

SerV'lço (18 ma,rcas e patentes':'" fotocópias , '_

. Leg1s1.c;Io trabalhista e IN'PS - Seguros ,em ger••
'" Serviços .6reos Varig _", .' ,

'Desde 19.' 1\ serviço dO ..ropo.sso ,dê JaràguA do Sul
�.' �.

f, - t -,
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é CORREI«) DO
, -

POVO

Comunicado dQ conjnnto
dos Colégins· "São Luis"
e "Divina Providência"
\....-w&Nw•.u .••.caia O! a 2& Z! �

.

A dire�ão dos Colégios São Luis e Divina Pro
vídêneía eomuníeam aos ínteressados em matricu
la para o 2.° grau � cursos normal - científico
técnico de contabilidade - que 8erá observado Q
seguinte calendário escolar:

9 a 14 de dezembro: i9scrição 6101 candidatos.
ao teste elassificatórió, medíante a apresentação
dOI seguintes documentos: - a) prova de conclusão
do 1.0 grau .:: 8 a _éria;...l b) certidAo de nacimento
ou carteira de identidade; - c) 2 Iotos 3x4.

- �1 de dezembro: realização do teste claselttea.
tório para todos os candidatos. com inicio 88-9 horas.
Estar DO Colégio ás 8 h 30 mino

25. de dezembro: entré,a dos resultados para
OI candidatos a08 CÚl'SOS normal e téonico de con
tabilidade e matríeula dos mesmos, mediante apre
sentação da documente.çio estabelecida por lei ..

\

27 de dezembro: entrega dOI _ resultados para
oa candida tOR ao eueso cientUico.

6 a 11 de janeiro: matricula. dos candidatos
ao curso eíentítíeo, mediant.. a apreaentaçãe dOI
documeptol exigidos por lei.

j

- ESCLARECIMENTOS: 1 - As inscrições ao
teste 'clallsificatório para os càhdidatos' aa

. curso
normal serlo feitos no Colégio Divina Providência;

2) - Para os cur808 cientificos e técnicos de
contabilidade no Golégio Sio Lufs;

,
.

3 - Os alunos reprovados na !.a, sérià do
�.o grau não serão submetidos ao teste classifica,
tório; I os que cancelaram matricul,.s sim;

4 - Os alunôs reprovados pels segunda vez
onseeutiva- não terão renovadas 8U8S.matriculas;,

- .b'_,. ,.,,·· ......t ......I_. _\
.

�.. I

5 - O horário de atendimentes 8 h _ 11 h
l( b - 17 h
19 h - 22 h

.
'

SABADO \- 07-t8-74 ..
\
,_ ',PAGINA &I

As cnctceöes de
_
Geraldo '�o5é

Coral -

..

Acho que nunca é demai. divulgarm,os aquilo
que ach�moll de intetessante ainda male em S8 tra
tàndo de cultura. Renovamos n08SO convite a ,todol
os nOSS08 leítöres para a estréia oficial do Coral
da 'Sociedade de Cultura Artfstica de Jaragu8 do
Sul, no próximo dia 17 ne Olne JaraguA. À entrada
lerá franca e n1' noite da última quínta feira acon
teceu mais um proveítoso ensaio.

x x x
-

Jantar
De eontraternlaíeão ser' levado a efeito dla 13.

próxima sexta feira pelo pessoal da Associação
dos Administ'radóres de Pessoal de noua eldade,
orgão que congregá o pessoal responsável pelo se
tor pessoal das indústrias de nOS80 poderoso parque
índústríal. Agradecimento pelo convite e - cumpri
mentos pelas realizações da A8socis\São no ano de
74.

-

Câmara
Por seu turno foi bastante movimentado o jan.

tar de comfraternizaçAo da edilidade jaraguaeost'!
na noite da última segunda feira tendo como local
o Restaurante Itajara do meu amigo A. Cozzarim.
Os senhores vereadores, representantes n.at08 do
pOTO na casa de leis, uma autêntica demostreeão
tle democracia à sprêeo pelaI eoíses de nosse ter
ra se confraternizaram numa festa muito bonita.'

xxx

xxx

CDL
Clube dos Diretorês Loji.tss de- Jaraguá do

Sul. como já é do eonheeímento público elaborou o
seu horärlo especial d� atendimento ao públíeo pa
ra 8uas compras natalinas. De � até ontem o aten
dimento do comércio lojista foi e,steodido até as 19
hs. Hoje sábado o atendimento Berá normal De 9 à
13· sté .as 21 hs, sendo normal dia 14. De 16 à 20
até as 21 hs, dia 21 até as Hf ha, dia 22 até as 18,
ficando-as portas do comércio lojist� aberta8 dia �3
até as 21 hs, para trabalhar dia 24 até o meio di•.

f xxx

,

atráz em cidade teve o prestígíamento de diversos
Induatríaís qua entretanto nlo se mostraram propen
S08 a nenhum lance, e desta maneira quem ganhou
foi li cidade que deverá contar dentro' em breTe
após OI .estudos de praxe com prédio próprio para

:

a agência do Instituto Nacional de Previdênoia So
cial.

x xx ,

Bolão
Jaraguá do Sul, representado. p910 time de Be-

\ ião Masculino .do Clube Atlético Baepeuâí, logrou
clas'sifiçar se ne 4 o lugar do eertãme estadual . da
modalidade no último ,final de semana em Blume
nau. Muito embora Ie esperasse pelo menol um 8.•
gundo lugar entre 08 participantes 8 eoloeaeão até
que foi boa se levando em consíderaeão os adTer
lIérios p.derosos que 08 comandadol de Arno HeDI
.hel enfrentaram.

xxx

Saúde
O 11° Bneontro RegioDal d. Comiilsões de

SaÚda foi latada a efeito no último BAbado lia aeo
Ihedora cidade de Oorupã e tendo como local o Se
minário _Sagrado coraeãe de Jeaus. Para n6s qae
ainda. não 80nhecis·.oH aqueIasaprniteil iD8t.lações,
ficamos lD$ravilhado8 com as me,Bmaa, e damol in
clusive uma 8ugestão: trda-s. de um lecal que me,..
reee ler incluído num roteiro tUl'ístioo. O pesloal do
leminário na pes808 d. 18U RtlitOf e demai. dirigem'
te8 e alunes demonstraram todo o carinho no aten
dimento 8S delegaçõea de CorupA, JaraguA, Pomerolt.
(aéde do 3.° encontro •.Dl novembro do 8DO qUe ..m]
J.inville, Blumsnau e Ma8sarsnduba. Apfelentac;õe.
des trabalhos du comil,öll!õel elD 74, grupos d. eltu"
dos, almoço avalis,ão e ,ilit. ao musea (um 'do_
mais cOlDpletos da América do Sul) foram alguDs
dOI iiens da program89ão cumprida. �

,

x :x: x

Faculdade

·lNPS
Como não poderia deixa11 de ser, foi muito bem rece
bida

.

a noUcis ,do não 'aparecimento de nenhum in
teressàdo na, compra da IQa8sa falida da- Ex-Trans
portadora F�eDzel, que como todos sabem faliu e
devido suas djvida8 para com o INPS foi encampa
do por esfes institutes. O leilão leTado a efeito dias.

Na pr6xima edil;lão d.o. Correio do Povo, prome
to abordar OB entendimentos hnidos' na Capital fe�
dera! pelo prefeito' Euainio ·Strebe e Pe •. Klemar

.

Scheid diretor d.a Fundação Educac,onal Region,al
Jaraguaense, futuro mantenedor da Faouldade de
Estudos. Sociais Como é do domíl1io público ambos
foram tratar de um acompah8m,ento do processo de
reconhecime·nto da faculdade na alçada federal, além
do Palácio d. Espo.rtel.

AteriQoo, gente do interior
I

,.... '-I

Existe em Jar'aguá 'do Sul, q_ma oficina espe,cializada em

Volkswagen, serviços de lataria e pinturas em geral,
,

Retifica de motores, caixas de câmbio, etc ...
Atende também' à veículo's da linha Ford·Willys
Para deixar seu car\-o novo öutra vez

procure a
\. .�

Oficina do Tibério,
Rua . Barão do Rio Branc<;>, fundos

em geral, especi12lmenre
Gaita e Acordeões

\

.

Complero Sortimenlo com 8 a 120 baixos
'" . B.a n don eon'

.

. Pianos: écFritz Dobberlu
Grönde Variedade de modeloa .

i

. Harmônios ccBohnlt �

ORGÃOS TUBULARES B BLBTRÔNICOS
Guitaras e AmplUicadores

Inarrumenros para Orqueslras,· Banda. --e
CODjuntOS Modemos

Viol!no8 - Violões _;_ Bandolins e Banjos
Flauras - Clarinera,s - Pisrons· - Saxofones
Trombon�s - Baixos e Saferias compleras
PendeirQs - Chocalhos - Mari!!cas e Afuchês

'Mérodos - Cordas e Palharélls .

,Inslrumenros pI FaDfarras: Bombos - Tambores - Praros e Corneras
Para Músicos Proßssionaià forneço rambém Instrumentos Estran
geirosl Violinos, Flauras e Clarinelas, ripo cBoehm», Pisroßs, Trombones

Saxofones, bem como bocdis e' Boquilh.Hs estrangeiras
P.r� maiores Informações, consultem a

ElPEOIC10 'UU' MUSICAl DE PAULO' 108S
Rua Jorge Lacerda, !4! .....: Caixa Poaral, 39

São Bento do Sul Santa Catarina

\Campanba de Educa;ão
C(vICl Estrela

xxx

O hastamenlo da
Bandeirà e o caDIa
do Hino Nacional são
obrigatõrios;uma vez

,

por semana, em Iodos
os Isràbelecimenros

I
de qualquer gráu de
ensiRo, públicos ou

parficulares.

Vende-se
à rua João Januário Ai·
roso, antiga Jaraguá-Es
querdo, um imóvel com

. 8.500 m2., edificado com
,1 oasa de madeira re
cem reformada, garagem
e um, galpão grande,
além de outras benfei';
torias. Preço de ocasião.
Trltlr com frlnclseo Modrock

Motorista, não
faça do seu

Carro uma arm'a.·
A vitima pode

. ser você. ,.;

j

"Correio do Povo"

um']omal

a Serviço do Povo

De ·Nereu Ramos do nOSBO amigo Renato De
.maUe, um dos ba'alhadores 'pslo esporte jaraguaens�,
vai lnar a efeito nos�diaB 14 e 15 ,pr6ximo, fin�l d�
semana, 8.realização de UIQ movimen�ado tor,neip
movirílentando 18 �quipes de firmu looais, além de
óutros con,idadoB. Falta 8 definição para quem leri
o adversãrio do time prombtor.

x: x\x

ParabeDs Moleque Travesso
E -para encerrar, nOBSO cumprimento a 'dirigen"

tes, afiôcionados, jogadorell e enfim, a todo o pe&l80a1
de Gremio Esporii'o Jllventos, que conquistou ap6s
reunir méri�os para tsnto a· chave Dorte das diBputas
da Ta9a Go,ernador Colombo Maohado SaIlei. lxO
foi o resultado final dó enoontrQ frente ao Cóntinen
tal de ;aio Negr'inho. Talvez' isto seja um prineípio
para BnO que 'em se solidifique o Moleque Travt'liJiIo
como grande equipe e em ,16 quem sabe apelar C;tal
dificuldades que säo muitas. esteja no. repr88entand·o
no estadaal catarinense, lDuito embora o futebol bar
riga-verde continue lem uma base lolida de. ·orgsni.,
z8çlo; tanto lederativa como dOI próprio. ,elubalt' "

A _éonquista desta ehaTe da .Ntferida �compet"
910, velO provar qua o trabalho de ba.se da direto. \
ria, torc,e_dores 8 jogadores Tiria no fin�l 8,urti� efeito
com a �quipe jaraguaense lendo acampei. Q••
Lo.reno Marc ..tto presidente do Moleque . Travesso
sela o por_'ator dOll nOS808 cumprimentol ao pelsoal·
do G. E. Juv�ntus.

�

,

xxx

PeDsaDlenlos
.,

Mai.' ·do que nllnCá, o .Natal s.ene par. most..,a·r
.Ie� amor pelo irmJlo, menol fávorecido J;»ela aorte.

,

\
Geraldo JOI'

...,TOGA.OÓ
Ay.' Fraaklü1 ROó�velt, 23�· Grupo '·303
'Fone 52�1894 -"ZC-39' _ ruo de Janeiro-GB.

SOlillzade
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A Câmara', Municipal
(Ie Jaraguá do Sul eDtrou
em �ecasso no� último
'dia 2 de dezembro de
.1974, ocasião em que ó

presidente Jesé, Carlos
Neves " reuniu- 08 SrB.

Vereadores em· jantar
festivo. a que compàre·
cau a imprensa escrita
e falada acreditada (no
legislativo jarsguaens6l.

ANO LVI

_ I :e.D' '�.lg'a-;-, ', .lA-RAGuA DO �UL (SANTA CATARJNA) -,-- Sibado 7 de Dezembro'de -1974 . N. �.81,4
.

.

!!!!!!!!!!!!�!!!.!!!!!!!!!i!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!!!!!!l!!�!!!!!!!!!!.--!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!!!!l!!� ,p iii fa o
.

es timedo casaI. vi i Ie,' eenclu iu Ó - CUFa

Tres Milhões par.a,
Clênlo ViI,ela (Ana Pizet.) CieDtffieo, . insrreáslndo
VeJga constitui motivo' de logo em seguida ne P.

I coastrução da estação justo orrulho 'a íormefure - culdad. . de Bogenhorl

d .i de seu filho Helete Leví Qufmica, onde pela ali
lO oviária u� : ' Vilela Veiga na raculda- força de vontade e decil

C'aaoiahas �
de de Bn�enh�ria Qufmi· caçiio ao estudo,', adíb�

I
"

"

,
ca da Llulveraídede Fede-, de ,con�eguir ii láur��

A Comissto de Co�sti- rel do p(lran�, o primeiro actldêmicél�_capa'cifaDqo a!4
tuiçãó , Justiça do - Se- engenheiro qufmleo li se ii profissão de engenheiro
naao Federal aproveu na formar por Guaramirim, químico Mst·ioando o ulI);
reunião de 20 de novem-: A ceremönte �con,ecerá futuro bruharae.
bro, o

'

parecer do Sens- no próximo dia tü de : de-
,

dor Leonir Varga� (ARE zembro de ',1974, com Cul-
ro químíco a ume ,diSNA· SC), favorável ao pro- , to. ��u�e01co no Centro mers poderosas Ionres dtjetó d� Re olução que Pohle_cnlcÇ) da F.�:Q e a • rtqueze que óra se deaen.

suspende a p r o i bi ç ã o colaçäe de �ra� ter•. I�- volvem. óo Brasil _ a in.contida nas' Resoluções ga� no Auduõrío da l2el düstrte. Um amplo conhe
ns. 58/68, 79/70, 52/72, eforia d,a U.F.�.v . ,cimento, uma eulrura iée

/ ,35/14, para 'permitir que. ,H!lclo Levl Vilela Ve�- Dica de- valor in�8timáv�I,
a Prefeitura Municipal,de ga e .me�bro- de f�f!1fha eonseqüeate de um' int�

/
Oaneínhas-SO -aumente. d� pionerros d� �lzlDha reesado amor pelo éslU�O.em tres milhões de cru cld�de .e. municípte de ii serviço da Pátria.
zeíros, o montaute (te suar Gueremtrtm, - da. época -

dhida eonsolídade, com quando os Vilella Veiga E o que ee vê no futu.
o _fim de contratair ope- para aqui vieram com' a . ro?, Perpesctivlls radiosIs.
ração de empréstimo [un- constr�'ção da Bstrada de tril:lnfos s,gu.id08 para éa.
to a instituições fioan,- Ferro, 'um dos. aconteci- ee mQço, que soube oriel'
eeíras

/

nseíonete, destina- meatos maia CltI.pici080S tar a ,8UII vonlade patl
(do ao financiamento da do começo des te Século. � reelízeção -de 8�U valot,
.eonetrução de uma Ests O dr. Helele

'

iniciou os para aarisfação doi seua
ção

' Rodoviária naquele seus estúdos 10 Graeo pUlgeoitores Clênlo Vile.
MUDicípio Catarillensfll AI.mironte Tamandaré. Bm II Ve'iga ,e dona ADa.
______._'_. Jaraguá do Sul fez o gi- Este. semanário apre·

násio e ainda �om os Ir- ,senta cumprimentos ío
lI'!iioa 'Maristas, em JOio- ilu&tre' formL'lO�o,

) Aniversariou no último
dia 30 de novembro de
1974 o f�turo Senador da
R�públic8 Otair Becker,
industrial e ex-prefeito
de Sio Bento do Sul. Na-

, tural d., Itai6polis. o ani· ,

vsrsariante 'relide hamui-,
tOI aDOI Da. "Suiça Cata·'
rineDss" onde 'é d,iretor
da importante; emprêsa
Oxford S/A. Illd, e Com.,
que ie dedica ao fabri-
00 de louça de mesa, de
faiança. .

O er. Otair, Be'cker 8U
pl�nte - do Senlldor Anto·
nio Carlos Konder Rei.,'
deverá a88úmir· ,a lua

c'ádeira �o Senado, no

próxiPlo ano, aßlim que
Antonio Carlol ,ooupe a

chefia do GoverDo de
Sant� Catarina. ,

'

.

-

O leja anivers.rio o ,u
turo se.nador passou em

:arslilia,> em companhia O Asfalto está crescendo
, de lIua esposa ,Dolol'�'l J '

Bühnemann B�,cker, 'on . Para quem nlo paslou tejaiam'ó aconteoiment�
,

d. Be encontra presente- por e.8les dia. pela SC-80 pois p"la primeira veZ
,

, mente, ultimando detalhes vai ficar admirado com pallaraDl lobre o asfal";
para a .ua transferênoia.· o novó trecho

-

aafaltàdo to
.
que todol esperam,8'"

. Es,te .emanário cum· pela BiTA, em ,demanda ja uma conti�uidàde, de�"
primenta _o iI••tre pol,lti-. ' à a::uaramirim, OI alun9' de .. a. BR-I01·..,. Rodovia '

co com vo;tos de muitas que freqüentam 'a8 f8"- Prelte8'Mai&' :.:._' até a

feljcidadel '
, ,

culdades em Joiaville'fe... Do'la cidaCie

.

,.Semináfio-, 'sobre "Previdência,·Social"
,

' \
.

,-
Tendo comó local as dependênCias do Colégio S�o Luíz, desta cidade,

"

realizou-se DO díe 28 de novembro de 1974. com Infeto às 19,10 horas, \ um Semi
nário sobre Previdência Social, o Qual contou com as' deetecadas presenças' 'dos
senhores Albergio Wippel, Agente do INP5 )oeil' 'e, Amaro Gonçalves Koneskl,
Piseal do INPS de jpinviU�, bem como da srte. loneBallock, funcionária da Agên
cia locel e dos t�rceirani�tas da escol. Técnica de Comércio São Luís.

�;"� -

�pós à aprei�nfação dos... Paleitrlntes procedida pelo professor Norberto
�. ,�mmeDdo�rfer; desenrolou-se .um .manDncial de perguntas lobre o setor de Ar·
recadaç,ão, iI�", quais fo�am InteligentemeóÍc, respondidas pelo ,15)\. Amaro, o qual' d�u

, ,

.
iaclulive Muita eafa.c a diveraol pontos abordados. A área de Benefícios aOI Se·

,

I'urildo,� e.stevé a la�g� do sr. (Wippel. que' d!5'secou as perguntas formuladas- com
lIIuHél propriedlJdt, lobresai·ndo-se peJ.a maneira clara e .obletiva I com que esclarecia

.
unu, série dei fatores que num fUl'Uro prÓXi.ÍI1o serãö. postos' ein execução pel_o'

, INP�. Cõube à srta. lone esclarecer as perguntas sobre"o 8�tOl' de 'AssistênciG
,- Méd'ica. ('

) '

(

o SeniiôárJo que se e.tendeu ftté às 2230 . horas, revestiu-se de _píeno
exilo, porql,lanto; após G implilOfação da AgênCia 10cÇlI, foi esta a primeira vez

que 'se promoveu um' debate sobre assuntos preVidenciários na Escpla Técnica' de'
Comércio, �e nossa c,idade,!, cujos subSfdit)'s preslados G08, alunos parlicipaQtea
que nos pr6xfmos dias eslarão recebendo o seu diploma, foram deveras' valiosos,
propiCiando aos mesmos amplos conhecimenlos e um exelente eDtro�am,eoto com
• Agência local, cujo atendimento a08 'segurados '�' digno de' uma moçiio con
rrotulatórl. /. ,)

,
. ,

'

'

, I

",

Roberto Renàto Funke,
em 'lua CaluDa Miscelâ .

Dia Dominioal. refere-se
, a um arti'go, e.tampado
ao Diário Ofi�ial do EI-

.

cado fie· São Paulo de '

18.10 74, que interessa aoa
catarinenses.

\
,

"�abem' quanto.. muni:
eípios catarinensea \ não
dispõe. de médicos lufi,
ci!3�tes para atendimen
to. a seus 'municipiolll?
Oitenta � trê.',

Bst_mp.mos o cli- ;

che do dr. LIJlro

José l2ubini, que
, "

. no dia 12,do cor

,relile colará, grá"
cnmo médico pela

�élculdade de Me-
r' .•

\

\

)
.

"Sabem ,quantos médi
C09 existem em. 8,a tot,.. ,

lidade em nosllO Estado? /

.

Sei8'centol e .onze.

dicina ,dlJ' Univer.

sidllde J'ederál do

"nQI, Esta,dos que;mail
facultativo. p o IS. ,e m, .

S.nta ('lat.rina é,_ ,o, ' 0.°
da federa'çI9."

.

\ . -

Revistas festejam
datas,

No dia ,2-' de '. outubro
de 1974 a� REVISTA PE
T.ROBRiS oompletou, os

leus 20 anos de-proffeua
existência. "Vinb, anoll

de .vida para uma revista
de ,empresa no' BrasU
,é, de fáto, um longo pe,'
dodo:'

'

.

'

Outra publicação que
festejou foi a RhVISTA
RO'l'ARIA, que np dia 14

. ,de novembro., de 1974,
completou os SflUS 50
an08 de existência. Re-

,

vista de clubede serviço,
tem, prestado il'lestimá-

'

veis serviço aos rotaria··
nos brasileiros na djvulga
ção. da 'obra de Paul Per
cis Harris e seus segui-

. d0res. É a 3a. 'no mundo
.

Parabéns -fio sr. Albertó
'Pires Amarante.

'

I
Ests folha cOD'gratula- se
oom os dois .importsntes
órgãos de imprensa,

Senador Otair
Becker

,

aniversaria'

, ,

legnsRattiv;o lEillltra,
-

�eIDDl 1Recess'o
"

e S i l,Y a , e� verea·
dor e r e p r e 18 e n ta n t:.
do .JorDal - de JolÍlvill�,
Vereadora Yeda Maria
de Souza, representa�t.
f8,minin� da Câmara, o ex·,
vereador e diretor do'
"Correio do Povp"; o ex·

vereador, �scrito e soció�
logo Augusto Sylvio
Prodöhl 'representando I
Gazeta de J�rag_uá e o

sr·. Marcelo Rocha, dir.-
Na op�rtunidade !Isa,. tor

\ 4& Divililão de Radio
ram da 'palavra do Pre- jornfilismo dfi Rádio Jar.·
s!dente da Casa, .r. José ,guá. Esteve present@ aiD�
Carlos Neves, o 8r. João _ da o jornalista GeraldO
Lúcio àa Cogta, Vice·Pre- José, representando A
feito)'epresentando o Pre- Noticia. dlill Joinville..
feito Prof. Eugênio Strebe' ,\

que se tlncootra\"a em

Brasf1ia, o Vereador: 1+' certa bUura: da fala'
José Alberto Klitzke, do Presidente da CAmara
Ihler do ofoverno, o' disse que a reunião tinha
Vereador Odair 'VailatU, ,pó:- f�n:alHlade prestigiar
lfder· do MDB, o sr. �aqQeles que nOI pr�stigia·
Clemenceao do Amaral ram no corrente , ano,

Rotary ,. elege '. Presidente
� /

( Rótary Club de Guara.. Rolandl BehreDdt �. a Se..
mirim elegeu no dia 28, cretaria ao Agente �o
de novembro de 1974, o INPS, rotariaDo ADtODio
,eu presidente e leere- Zimmermaán:; .

tário, ,para. o p e r l_ o do. _ Os demàis cargol st

.1975 11.976. , rão da escolhá do novO
Embora ,o pleito f08s8·. pruidente. � i '

renhido. coube a pr.li-
.

,Cumprimen,tos' aos' ele,V:
dência ao i n d u I t r i a 1 tOB. J

APAE realiza festâ
.'

-

/

Hoje às 9horas a APAE
...; A880c�açio de Pais e

A�igol, dOI Excepcionaill
de (Jaraguá do Sul, aedia
da à Rua Pastor Ferdi
n�ndo SchlÜzeÍJ, 228, - es

.

Itará realizando a FESTA
DE \. NATAL d. seU8

aiunos, :80b .,.:a presidên ...

cia da �ra. Teresa Mari$
aubini Nicoluzzi, festivi"
dade que deverá 88f
muito concorrida.'

Agradecemo. a nomes-
ss de gentil eon�ite. .!
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