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-c

Prefeito (lompleta 2. Ano de ;mâoC:late :O:êputados' tomam. pesse
No di'à d. o'ntem de-'

" -':

.Pafl. y·;e· :>:,elegem Pr.esidente
fluiu o legund() ano de

. Pela pallage.. , do Ie.
. ,

mandato do Prefeito,Prof. '"undo a�o d. administra-
Eugénio Stre,be. Ado.n;'. -çlo do PrefeitoProf. Eu,
tádo, teve que' :'!.nternar-, . gênio Strebe, que certa-

. I

se num mosoeômío 'na mente não contou ,0001
vizinha cidade de Btu'- - 'nenhuma solenidade por _,

,

, �enau. Nem pO,r isso po- parte de quem qQ,er que '
.

demos deixar de al"ina- .

,
Beja o (:),ue 'lam'entavel,

..
,

lar o fáto, dado que .a de$ejamol "sair de.la

�ua . ,adminiBtr�çio . e.tá' inércia, pa�a· abrir "espà.,.
íntetramente. voltada pa-' Co em n'osso semanário.

'ra os altoa i,nt"ressel da revar a08 n08S08 leítores
comunidade, deixando de

'

o fáto auspicioso na ví-
lado misq,uinharia8 para 'da pública, de 'noss'a ci-

dedicar-se a projetol de deade e cumprhnàntar o

maior env.rgadura. � nOSBO alcaide pela trans-

Enquanto o Pretetto posição . de mais uma

Strebe repousa eltá 116B· l'
meta administratiTa aju-

do subatítutdo em '8uall dada pI •.eu Vice-Prefei .

tarefas pelo
_

Vice-Prefei- . 1 to �p�o Lúcio' da Costa.'
to Joio LÚCIO da

..ColiJ�a . ,Daqui do modesto ean-
que,

..

COBl experiênCia destacada em '" recente nifQstação de simpatia, a to da redaçio tasemos

a�qulflda. ao lo��o de lua
promoção

.

]oroalistica, ilustre .íneígule.
' I �rdentes votos para que

�Ida públíca, dIrIge ,��m onde. foi a p o nt ado. Coi,no líder regional, a volte a saúde ao nOBSO
� '.

flrll�,esa o. timão admlDlI-
como UD) dos prefeitos' mteeó região, composta Prefeito, afim de que pos

tratlvo. lúmero um do ano de 1974, de' q)�ase' dual dezenas SH. d'ar continui'dade à

A administração Stre. liurea qU8! recebeu nar �e muníetpíos al9srÄm o sua admtºistração -quv

be é motivo de admira- legendária eídade de Ls> Prefeito Eugênio Strebe" 'talita admira,9io vem de,s

ção por'parte dos
_ polí- guna em meio à pompo- ao elevado posto-de. Pre- \ perta�do entre seus -S8-

tícos, onde a próprirá opo- sa solentdade;: destaque' sídente da entio FIDESC �1!I)�lhantel. '

aiçlo deita' rasgados elo- que es homens que aqui e novàmente agora:parà' Aliá" desejamos n08 Os deputadoe eleltos no

gles ao seu tino adminia- traqalham não deram
.

a a AMUN�SP. Assoclaçiio
. anjeetpae em, DOSS08,

.

pl.eUo de 15 de .Novembro
trativQ, o,ß)QsmO,O,89rr,en·,. ""-..ct:8'·� i ,d-;A�"coosider�ci.o,�· d08�MUß.lclp.l� ti No.rte,; �eu.'QJ'pri[nento.\ pelá -pa� de..:-1974" -dewr'B&.4..tO"Í1I·a'r'''
do' eom as c1asliie,8 em-

/ passando eomo que por do. _Estado .de Santa, C�\, sagem no-seu natalícíe, .poese no dia de hoje, 'ém
presariais e o povo em esquecido e sem Benhu- t�rlDa, ((Intlda�8.que. dl- que transcorr.erá n() pró . cerimônia li ser ·realizada

geral que lhe' dão um
.

ma ma'nifestacão_ de re- rlge �om clar�vldêncla e xiwo dia 5 de fevereiro DO Paiácio B.rriga Verde,
voto' de 8onfian,a para gosijo por parte da g,ran� espfrlto elev�do, tudo fa-

. de 1975. na Capital do Estado.

que possa eonUDliar com de lamHi!! pOlitica,80eial zendo para Integrar as
_

Nil mesma ocasião veri-
brilhantiamo o .�u plano e emprelal'ial. recebendo uoidà(l_'s municipàia d. 'Voto� de prputo rei'" ficar-se-á a eleição. qo_seu
de governo. ,.) lozlnb., sem qual que r leus iluatres colegas ài tsb'lecimento ao nosso I presidente, tendo o partido
A lua atividade foi, - acompanhamento ou m� regiõ�s desenvolvidas do Burgomestre."

-

majoritário. a ARENA, in.
'I

.
\ dicado o dep. Sebastião

c,
.

b'··, Campos Neto.
am OllU

-

O. trabalhos serão con

duzidos pelo de'putado Fio.'
ravanle Massoline, o mais
velho de todos, . segundo
disposição do Retifimeoto
da CiI�a.

do I.C.M. BalneÓrio
Desde o dill 11 de ja-

O Grupo de Trabalho instituído pela Secretaria Beiro de 1976 a' imprensa
di Fazenda de Santa Catarina. de·pois de 6 mêses de catarinense conta com

lltividades cGncluiu_ li conrerência dos vdlores que de· mais um órgão informali

lerminaram os valores adicionais e respectivo. íodtces voo Queremos nos referir· II

de ,articipaçãQ que �ervirão de bas,e para cálculo do "0 BALNEÁRIO CAM
ret.roo das cotas no produto da arrecadação do ICM. BORIÚ·'. CUJO primeiro

,
. número. circulou Oll 'data

Pela ordem-, os 10 municípiOS melhor aquinhoa- acima meDcioDada. lendo
dos na fixação dos índice. são os seguintes: como diretor proprierário
01 - Joinville. 12,6692243 e responsével o colega . Novos Formandos
02 -- Bluménau 9,9832600 Dorval Gonçalves, estillndo .

'

pã - Lages 0(,8626300. a redação confiada a ,Pe· em Educação'" Física
04 - Concórdia 2,8409909 'dro Paulo Bento Gonçaíves' No dia 7 do corrante
06 - I"'lorianópoli.

� 2,6727400 e a chefia""de circulação e a Escola. Superior de'
,06 - Itiljaí ". 2,4481000 publicidade.1iI Dario Hte'sio Eduoação Físioa e Des-
07 -' JAI?AGUÂ DO SUL. 2.0969600 Carvalho Gonçalves� reda

. portos .de JoinTille.\ for-
08 _ Chapecó h98ã 1600 ção sediada . ir AveÍJidà mará Oi integrantes de

09 _ Tubara. \, 1,9�66800 Ce��ral D.· 267, em Clm- 1974 da Turma Adalzira
10 - São Bente:, do Sul

. 1.�87960� "born.. .

" . .... Piazera de Azevedu. a.

"P R e E N C H.e N DO' J ter lugar na Soci'edad.,
UMA LACUNA" i· o edi- Ginástica de Joinville'
toriai da primeira ediçfto onde I. dará' a Cola
e bem diz dos propósito. ção de Gra11 às 21 ho'
de dotar a "Cap,ital ,do ras e Baile de FormatQ,ra,
Turismo de �anta

.
Cata� às 22 horal, antecedendO' ,

rina" de um órgão de às 9,50 hl. Culto Ecumê·
-

imprensá. informando os nioo.
J ,"

agrupamentos humanos Entre 08 72 formandol
que aos milhares e diría- anotamol

-

OI' estudant••

O prof. oSeixl/ls Nelo ultraviolentol na atmosfera me. centena. de milhares jaraguasnses: Anelore

afirmou óa capital do Es·,' é' mais inteDL\a, lItinginj:lo acorrem pLira o 'litoral BIosleid, filha do Ir. To

tado .

que as fortes· ondas nível perigoso Da pele, barriga verde, 'em busca ni BIosfeld e 8ra . a verea

de calor, do tipo das que e.tre 10 II 16.30 hor.... DOS de descanço -e de lazer d9ra Ieda Maria' da Sou-·
,

aconlecerllm domiago e dias clar�s.. ,nas areias môrnas de za, filha de Irineu J�'io
segunda feira últimos eu- Muiro cuidado, pois. e C.mboriÚ. de Souza . e Sra. Bdna

tre nós, deverá continuar que. desde logo. se torneiO A terra que. serve de S&8se filhà do sr. Egon
até o mês d� maio. A i'n- 'precauções contra o que berço li! "O ,Balneária ,Sasle III Senhora e. Leo

terpetJelração deasa do ar pOisa aconlecer. Camboriú" é. de Jráfego nida (Nitti) Gramkow�
frio. em 4 vezes distinta!! Na úlinta 2aAeira o ca- internacional. e DO. dias filha do sr. Erwino Gram·

no corrente mil, provoca- lor em Jaragud do' Sol foi atuais a neéessidade de kow e Sra.
rá inten.os temporaiS, em- insuportável, cher.ndo a comunicação é cada - vez Ao. formandos. agrade·/
bora rápidos. 'atinllir ã8.o C. à sombra mais urgent�, \e necesaá-, cemos a gentilesa do en·

explicou a,inda o Prof. e só uma bDrrasca nas rio. vio' d8 convite e formu-

Seixas Nelo, que devido redondesas conseguiu di De parabéns �slá Cam - lamos votos de 8ucel80
ao alto gráu médio do CII- minuir. ao fim do dia. -boriú, aliás. o B�lneário de Da nõvel profissão que

lor, a' penetração dos rllios .

Camboriú que recebe ago· ,acabalil �� abra,ar.

ra o seu orgão informati
vo e forma, com

-

li grande.
cadeia de jornais c8tari�
nenses na -grande força de
eatá projetando Sanla'
Catarina .Iim fronteira•.
Avante, . Companheiros!

A n08S. _ saudação maia
fraterna!

.

O menor índice ficou cem 'o município de/Santa
Rosa de Lima ,que te 'de: 0,0148488,

,

Ouçam o Prof. Seixas Neto

_ J'AR�GUA DO BUL

C{lPltal sul ameiicaDà do chapju
-

.

"

Ä
. repr.esentação de Iara

guá do Sul composta de
d'oia- cfeputadOa-deverá�di-""""
vidir·. vOlação, uma vez'.

que p�rtenceín • partidos-
diferentes.

c

Esperaose que o di'visio
nismo que já Ie inicia no.

primeirodill na Assembléia
Legislativa

. õão seja um.

, constenle e qU�t qu.ndo..
ae tralar' de Jlraguá do
Sul e do VIIle do Itapocu, ,

que os elegeu deixerr. de
làdo as querelas, o parti
dllrismo' e aB ciumeiras;
para ,beóeficillr o intele"e
comum, que' é para o que
'fmam eleitos.

\
.

,

)

acadêmieol da Universi
dade para o DasenvolTi.
mento do E.tado de Sall
ta Catarina, :e que foi
patro.inado pelo Minis
tério dos Tranlportel;'
atraves do 16.· Distrito
Rodoviário Féderal, com

, lede nesta capital" as,
estudantes tiveram opor-\
tunidade de 'oonhecer o

'complexo industrial da
'Grande Porto' Alegre.
um dOI mail importantel
do paí..

'

, Com vistas a avaliaçlo
dOB trabalhós executados
na capital gaúcha e bUI
eando subsídios que .er
virão de base à' Coorde
nação Geral da OPEMA,
o Departamento do Apoio
e Orie,ntação ao E.tudano
te da UDESC irá 'conv().
car as aoadêmicas para
uma reunião em data a

ler fixada' posteriormen·
te.'

.

Estudantes
GoiaI1Gl5
�m ·Daraguá
N'o. dias 30 e 31 de j�-

'

neiro de 1975.' 6a. - . e

6á. fei·ra últimos, estive
ram em n08sa cidade 36
estudantes de Goiás, que
integram o Projeto Mauá.
Em nOlsa eidade a ca

ravana vilitou a. prin
cipais indústrias ! locais.
da.pertando nos : jovens
estudantes admiração
por tudo quanto lhes foi
mostrado, elogiando a

,c.pacidade 'realizadora'
de nOS8a gente.
Aliás. intregrando a

a delegação de uDi�er.
sitAri08 catarinenses. que
participou das atividades
da Operaçio, Mauá, no

perto",o de 13 a 18 delt.
'mês, em Porto Alegre,
acabam de regressar a

Santa Catarina dez aluna8
do Curso de Administl'açAo
• Gerência da UDESO.
Durant, 8ua viagem de
eltudqs, a primeira qua
tem a Iparticipa?ão d.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



POVO'

"CORRIIU OU, PDUO"
fundação: ffrtur Mu(ler - 1919

COCMF 840481.fi91/oo1
• 1975.)
"Diretor

.

fqêulo Vitor Sc:hmöc:kel,

ASSIJt:lATURA:
Anual •• . • CrS 40,00
Sellleltre • . • Cri 22,00
Avulso • • • • CrS 0,80,
Número atrasado Cri 1,00,

f:NDERêço:.

Caixa POltaI; 19
Rua 2,' 0.·130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul • S. C�tarl.a

Anivers'rios
Fazem anos ho;e
Srl.. A"11 Barb.ra Bu

chmann;
Q_ jovem Mário Engel

ma.ni
.

"

tua. Alice Pelllri RO,chll;,

sre. Hildrud Voigl Dos
ler Krause.

'Fazem anos amanhã:

Os Irigêmios: 'srs. Lino,
Mário e f'ranscisco Voigl;
sr. 'Anfonlo Mahfud; �

'sra. Gertrudes Piacelzni;
sr. Osvaldo Helili em

Curitiba - PR;
srlIJ. 'Dulce �i!llhler;
•ra. Míilrgareth Brauns·

burg em Curitiba - PR.

Dia 03

Sr. BelO Leopoldo Fi-
dler;

,
,

, • jovem Blaine 5chmö·
ckel em CurUi�1I '-PR;-

Dia'06
'.

!Sra. G'erlrud B r u c h
Trapp;
Ir. Edgar Gramkow;
ar. Arcelino Picolli;
.r. Celso Wasch;
Ira: 'Clndele Stulzeri'. I

Dia 07

S;a. Blizabele' Vieira
Lombardi;'

a jovem Osmarina PI·
vanello.
"Aos aniverslniántes os

,

.oss�s cumprimenlos�' ,

�

Motorista, não

faç� do seu
, .

I

Carro uma' arma.
\ .

A vitima pode
. . ,

ser você.

Callpla�l' de Edue.po,
Clvlu'

O hashsmeolo d.
BlInd�irél 'e 0, ciJnlo,
do Hioo Nllcional s60'
obrigatórios, lima, vez
por semana,.em Iodos
oa ISllJbelecimeo)os

'I'
de qldlquér ,rá.

/

de
ensino,' público_8 ou

parUculare,.
'

Re,gis\ro. "Civil
,Aurea M1lllé., Grubba, Oficial
do Registro CiVil do' I. DIa
trlto dá Oomarea de "luagoi
'do Sul; Estado � .de . Santa

Catarina, BraaO.
Fa. Saber que oompareoe
ram DO cart6rlo ,exibindo oa
documento. exlgldol pela lei
afim de I. habilitarem para.

- calar-Ie '

Edital n, 8.764 de,I2/1/75
. Nel"oD Mau.

.

Maria J6s6 Engelmann
. Ele, brastletrc, solteiro,

torneiro, naseído em Ja··
UglJA d:o Sul; domiciliadÇ>
e r8li1idente à Ral Jotnstl
le, nesta cidade, filho de
Haroldo Mau a d. Vali
Adam MIai. /

.

. EIl, brllHeira, 10U.ira,
induliltriaria, naseída em

Jaraguá do Sul, domici
liada .. relidente à RUI
Joiil9i1le,' nesta cidade,
filha, de Helmuth Enlel
mann • de M.ria .icolet
ti EUgehnann.
"

j
.•

Edital n. 8.765 de 23/1/75
,

Orlando Morbis e

NatAlia Kanil

Naseim enfos
SABADO 01-02-7& \ PAGINA'

Iod. ',da. lad_iris "Rudolf S.A�
Inscrição no CGC (MF) 8,(430644/0001 ,

-Assembléia' Geral Ordinária
\ Convocação

,

Pelo( prelente ficam convoéado! os senhores acio:
nistu desta sociedade para a -alserrbléia werBI ordi-'
nária à nalizar-ae no dia 20 de fevereiro de 1975, àa 15,
horas, DO 'escritório da firma à rua Venâncio da' �i1vil
Pôrto 0.° 37, nesla cidade de Jarilguá do Sul, ilfim de
deliberarem lobre ii seguinte, Orde� do Dia .

1.0 - Julgamento dos 'documenlo'" e cODtas, do\
exercício encerrado em 31 de Outubro de, 1914.

t.o - Eleiç_ão da Diretorlll pari_O \bieoio de
1976/1977

.

ã.o - Eleição dos membros 'do Conselho Fiscal�
4.° - Assunlos de iDterêsle- social.

AVISO'
Acbam,se à di5posição dOI senhores acionistas,

na sede social, os documentos li que se refére o arti·
1'0 99 do decreto·lei o.· 2.627 de 26 �e aelembro de:1940. ,.'

-

Jaraguli do' Sul, 06 de Janeiro de 1976. '

Joao Germáno Uudolf, CPF - 0096766ã9
Direlor Gerente..

,��IOnio �urigo e� FrllDs- Morle doCISCII �oflllte Burlgo, ,

) Bla, brasileira', soJleira,'
T

,

,.

comerciaria, nlscida em 'bl-SpO
. e',

Rio Negrinho, neste Este- .

.

do, domiciliada c realden-
"

.:
'

)
re à Avenida Marechal -

1"-Deodoro, neSfa cidade, fl- IDIS erlo Dia 16 Janeiro
lhl_ de WaidemIIr Bold�lIo

"

AdÚsOD fÜho" -cl. Val�rio (Josefa. Wintrich) Olskae Blvira ßolduan,
A. Igreja Cátólica or- Dia 19 Ja�eiro '

Edital n. 6.768 d,' 27/1/75 danou que sejam ínves- '

'

.

;

Alcides PalerQO e tigadas as oiruunstâncial Marcelo Sidnei filho �8 R�lf Ricárdo (Helga Kat
-Bdvirgea LubawlSki que 'cercavam a jnorte (lutz

de um bispo, cujo, cadi: Dia 2t JaneiroCopia, recebída de Mils·' ",er foi encontrado Da se- f
,-a.r�.dubll, nesre Eltado. mana passada .num eoe- Fab.anu Cristina filha de Lino (Iolanda Cidrál) B.Ble, nascido em Pouse redor öe entrada de um dUn' 'c.

Redondo, neste B,�lado, do- hotel parisiense, freqtien� Ma:!'a Marceli filha de Joio (Ma,ria) ROia.miciiiado e resldante em ·tado por pr08.titutas. O Dia 23 JaneiroJaraguá do, Sul, filho de morto, Roger Thorr, de Sidnei filho de Hugo (Cecilia Marquél) RanthumAngelo Pateroo a Amabile ' 66, anos de idade, bilpo Wilson filho de Vicente (Gisela Schultz) BrüniogPaterno.
. de Manteban, estava em Dia 24 Janeiro

.Ela. ·oascida. .em Mas· Paris participando de. Aguinaldo filho de Eu.lidel (Maria Madalena) da SilvsaraDdubll, Deale Estado, uma .érie de reuniões Wander filho de Celso (Albertina) Zapella·domiciliado.e resídente em na Ouria, tendo seu cor Leonardo filho de Odilon <,(Romilda) BoddenbergJaragná' do Sul, filha de
po sido achado na sexte Dia 25 Jan.iro -. .

"
.

Edmuodo Lobaweskí e feira num hotel do bair Eduardo NicodemuliJ F.o filho de/Eduardo (MarleDLuíza K Lobeweakt. '

ro de Le Sall, antiga zo- Plampona) Nioodemus, .

,.

Bdilal D. 8.769 de 29'/1176 DB do Mercado, oDde Valmir filho de Otávio' (Regina) Xlabunde
proliferam 08 bons res- Glaucis filha de Renato (Arlete Terezinha de Paul(Jenelio 'Kempczynsk] e taurantes, os cinemas Rabock' -, r

Rulh Schulz eróticos e as prostítutas, Vilson filho de Ervino (Ire.nita Galke) Ba,umann .

..
, Ble. brasileiro, lolleiro, O caso ocorreu cerca de Dia 26 Janeiro,

. '

Ele, braailefro, solteiro, mOlorilta. nascido em Co- 7-meses após a 81ort.\ Marcelo Luiz filho de Osnir Carlos (Irene Zap.Umecanico, nascido eDl rupá, oeate
-

eSlado, domi� d� um cardeal no . apar� Borges
,Jaragui .0 Sul, domielia· ciliado e reaidéote à rua tamento de uma bailarina Uarcionei Fernando filho d. Antonio (Iracema T.do ce residente em -Ribei- Angelo Schiochet, nestl nudista,

'

DO mesmo bairro rninha) Maria ,-'

rão Molha, nsste distrito, cidade, filho de. Paulo da, capital francesa. Oniria filha de Arnoldo (Loni Pililke) Keiserfilho de Francisco Morbis
-

Kempczynski e Oderi Ro 'r Adriane Terezinh,. fjlha da Waldemar, (Anésia Te
• PluHna StplÍani 1I0r'bis. lnualdÇ> Kempczynski. _

-----.----- resinha Fodi) 'Piccinini �','Ela, braiileira; lolteira, Ela, brasileira. solleira, ' Dia 27 Janeiro
.

. B para que chegue ao00-·
S 16· T

'

Mil') FI
.indultrlaria, nascida em industriaria, nascida· em nhecimento de todol mandei Rosana filJ:ta de a SIO

(
ereza 81' I orlanoJeneuá no Sul, domioi· Jararuá do Sul, dómicV palIar o presente edital que Marcelo filho de Cildo (Jane Odete) Scaburi ,liada e residente na Bar- ... li'ada e residente Di! Bar- serA publicado pela lmprenl� ."os Cumprimentai Deste Semaoári(f'rá do Rio' Oerro, � nê'ste

I

ra, do Rio Cerro, oesIe, e em cartórlo onde8erAaf1xa-
distrito, filhJí" d, Emílio diSlrilO filha de Alfredo ::ut:�a:!e;.:uc::aa:m::�:::Kanis I de"' Jllisabeta �chulz' e edite K�epp aouse-G para OI !lDs legais.Strenner KBIJil. Schulz. AUREA MüLLER GRUBBA'

�.dital 'no 8.766 _de 23/1/75 Oll,lal
- Dia 04 Nelef)n João Correia e

Sra. Lídia esposa do sr. Dirce Maria Gamz \

Jorge Ersching;"\ Ele, brasileiro, solteiro,
srl. Ortrud WaidoerGu oper§rio, na8�ido em Ha-

yol em ,ALEMANHA;' jai, 'n8s&8 Estado, domioi· ,

Ir. Luiz Slinrhea; liado e residente em Vil.
Dia 05 Lenzi, neste distrito, filho

d•.João Correia e Olga
Sr. Eugênio Slrebe DO. d. SUfa Correia.

Prefeito Muoicipal; Ela, . bruileira, BoUeira,.

sr. Edelmar Döring; cOl!ltureira, niaoida .m
o jovem Millen Reimer; Corupá, nelt� Estado,

.

domioiliada e residen'.
.m Vila Lenzi, neste dis
trito, filha de'Rudolf Hans
Werner GUIDZ 8 Maria
Gumz.
Edital n. 8.767 de 24/1/76 \

"\ '

RoberIo Burigo e

Norina Bolduan
,

Ble, bra�8i1eiro,
.

solteiro,
molorisla, oascido em Rio
do Sul, oesle Eslado do
midliado e' re8id�nJe à
Avenida Marechal Deodo,
ro, Olslll cidade, filho de

em reral, t�pecil.llmeiJfe
Gaita e Acordeões .

"\
\

'

Complelo :Sorrimento com 8 ii 120 baixos
" , B a II d,c, n eon'

, Piano.: "Fritz Dóbbertu
-

Grande Variedade de modelos
Harmônio. "Bobn»

ORGÃOS TUBULARB� E ELETUÔNICOS
Guilaras e Amplificadores, )

'.1lnllrumenlos para Orquestras, Banda. a

Conjuntos Modemos.
Violinos - Violões - Bandolims e Banjos

- Flautas - Clarinetas - Pisloos - Saxofones
Trombon'es - Baixos e Balerias completas
Pandeiro. - Chocaihos - Mari'caa e Afuchês

Mélodos -- Cordas e Palhelas
.' InsfrUmenfÓ! PI- Fanfarras: Bombos - Tambores - Pralos e CorneIas.' .

, Para Múaicoa Pr�fiaàlonaia forneço tllnbém Inatrumentoa' &tran
gairoal Víolinos, flautas I Clarinetal, Upo «Boehm». Piatons, Trombones

, �axofonea, �em cO,mo bocais e .Boquilhas estrangeira.
Para maiores Informações, cons.ultem a

ElPEO�IO "LYRA"· MUSICAl' DE PA_LO Idas
.

�

Rua.�rorge- Lacerda, 242 -', Caixa Posial, ã9

SãQ :Bent9 do Sul �. Santa Catarina.'
(

, -<.

,

,
'-...., '

,

"

'

.,
'

,
,

)
, .

Dia 12 Janeiro

Jairo Luis filho deWilly (Ge.eli alivia) Zanella

Fale�eilDeiltQs
•

Dia 22 Janeiro
Valentino Behling em Trel 'Riol do Norte com

anol....
.

Ruodolfo Oeltereich nesta cidade com 68 anol
, D.ia !iJ J�neiro·· \

Maria -Virginia Schmitz Desta cidade com 64 8D08
Dia 24 Janeiro "-

Leopoldo Michel nesta cidade. com 80 anoll
. Dia 27 Janeiro \

,
.

Amarildo Berti nelta .'dade com 4: ano.
, CORRBIO .DO POVO aprel,enta ,801

8uas Condolências.' ,

Sociedade
I

Esportiva'
Convocação

"

João Pessoa

Pela pr'lente ficam convidados 'os sóeiol aci
onistas desta sociedade para a ASSBltrlBL�IA GE
RAL ORDINÁRIA a ler realizada dia 09 de fen
reiro de,1975, as 08.00 horas em 2.- convoQação e
as 08,50 hous em 2.& convocaçlo com qualquer
Dum.ro de acionistàa, em s,�a sede social "Salio
'Joio Pessoa" para tratárem \da seguinte or·dem dO
dia:

1 - Prellta9Ao. dtt contas da atual diretoria
,eferente o exercício de 1974. '

'

2 - Eleição de- nova diretoria I e relp.ctiYo.
membros do conselho fi8cal

3 -! Assuntos Diverso..
I "

NOTA: De _acordo com 'OI elltatutol IÓ terio
direito, à voto 08 .IIQcios quite. com. a tesouraria. ,

Conforme 'o artigo LXII dOll' estatutos ai oha
pas para eleição da nOTa diratoria deverio' 118r

"

entreguei a requerimento do candidato ,a prelidenci$,
para a �,tual diretoria até o dia 30.01.75.

,

Pelo comparecimento de todol antecipamo.
.

noslol1agra4eeimentol
A ;Dir�tori.

Iod•. do, VestuárioMarisol S. A.',- •

, Edital de Convocação
Assembléia Geral de ÇO.ßstituição ,

Pelo. presente edital de convocação, sio con
vocados 08 colàboradores da Marisol·S. A. Indústria
do ·V.ltuário ,plUS reunirem�liJ. em assembléia ge
ral de conltituic;ão, afim, de conlltituirem uma a'IO
ciaçlo recreativa, esportiva, soeial é cultural, que
será realizada na sfde dR empresa" àliJ ,09,00 hora..

do dia 22 de fever.iro de 1-975, com, a seguinte ore
d'eIe do dia: .

1 -, Con,stituitlo; ,

2 - Leitura, discussão. aprovação d.oll1 esta,
"- tutos luciais; " '. .

.

,_

J -�

.

3 -
-

Eleitãs da diretoria e Consetlho fiscal;
(,

. 4: - ASluntos diversos.
Jarleu' do.' Sul, 28'd., Janeiro de 1975

Iugo Se�u_.t.r - C.P .... n.o 165,873.159
I'
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Clubes tI.r �araguá 'do Sut já ""
- podem disputar . 'Campeonatos, Oficiais

.

,

A méta prioritária da Comislão,Municipal de Es
portes' de lliraguá do Sul., é dinamizar o esporte aml- .

dor am lodils OI' aenlidos e coloca·lo à IHura de bem
representar o' município nla dispu,tu eltaduaia e nltcio .. f

.�� ,

'

Para que ilto aconteça muito logo, a CME!,' ete-\.
tQou . o, registo dos clubes Beira Rio Clube. de Glmpo \

r

e Clube Atlético Bl.Iependi; na. f�der.ações d;. Atlelis�
mo, 'Bl.Isque1eb6l, Voleib61, ,Tenil ,de Mls,,;. Natação e

Te�il de' Campo.
'

'lo

C�m este r�gistro, Jàraguá do Sul, já pode dis
putar todos .08 campeonatos·' estaduais e I;jrasileiros
que Inualmente são prorr.ovidos pelai federl:jções prin
cipalmente nas modalidades em que nOla08, clubes fo.

'

"Im filiados. ''"" '
. .

,

Para que realmente sela deaenV91vida à pralic.
d�sses esportes em ..olbos os clubes. a CME dará
todá' à assilliaclll Ifcnica para 8S treinamentol e nali

tempora,das dos' cillmpeonatos
,

oficiais.
•

, Il.' lo'.

O calendário ,elPortivo de algumas federações, ji.

\ HaTará leJ;Dpre üm amanhã; depois aquilo que estii d� P91"_e da CMB, que procurará JU."o IIs'eolidl-
parec� o fim de tudo. Na realidade, o FIM é' SBm- des' inscrifalS ioteoâificlir oa treinamentol eom vistas ai .

pre o eOQ1eço de um mundo IIOVO. Nada 'te p_erde, furur.ãa':competiçõea. do e�flldo. "

nada Ia oria -:- tudo ee tronsforma, sempre presente I'"
,

. '.
, \

o que Lavoisier enlinp'll.
' 'I j: T<lIm,bém pod��á ,acontecer .oeate fin'a I de .emaoa

"

,,', inscrição ão I)eira, Ri,o Clube ,de Campo no Fed�-- 5_, ração "'C;:atarineose de. Judõ, que lem sua sede Oll cid.-
. Mais um Natal de Jesus. Um' novo àno .e, de de �idl!r8, qU���o da.viage�· de �m dos membros

a�r"neia•.Esperanç'as renovada.: renalcidas das cia-, di C�m�i.sao MU.D1clpal de Bap�rte� a Chapec6 oode
2ías do ano que palsou. Crenfae postas num futaro ,re8ev�r� � 1J10Iam�n,to em que flcar� hospe�ad. a, de- ,

melhor que yiri.
"

'Itgaça� de, JarG�lIa do Sul, ':Iue dl.put�ra o� ?CVI"
, Jogbs Abertos d� SGnt. ÇlJlarlD,a, que serao reahzados

. Os homenl deveriam ser maia unidol. Poueo de 18 à 26 de -outubro do corrente IIno. Na ocasião o
importam raça, cor, religiio.· "Itatus" 10eia1. Nem o enviado da CME, acompaohará de perto os rrabll'hos
lÍaeic>Dalidade, nem Ungua diversa, nem 4iferen,a que serão desenrolados nll primeira reuniãó do Coole�
ideológica ou diverso credo "pcrlftico_ Em tudo. em 'lho' Técnico dai JASC. "

.

.

toda parte, sO'b diferente) céus e (latitudel -várial ' , "

- é, sempre, ·a 'melma 'PESSOA HUMANA, Com
iguais anseios, idênticos sentimentos, as me"màl
etrperan,as. Lembra Paul Fort, no.'expressivoá ver-

,

lOS de. "La Ronde auto�r. du ,Monde" quAo bela
leria a. Tida se �odos OI homeQs do'mundo quili1el�
lem. ,dar-lt. às, mios, desarmado. \de _ fazia, pl'enal
daa florea da oompre,n9ie do blm�qu.r·er, do qU,erer-
bem: T "

"Ilorl OI POIDIll 1.lrl III r'I�1 ••Iolr di' .oldl, SIiGis
,lei ilr. di molde 101111111 se dOlner II .al.... ,

'_ E, mAo. na.. mlos, unidos, cantarem. A oan910
do ampr e da fraternid�de. Porqu••ó fi Fraternidad.
e o Amor conatroem para a Eter·Qidade ..

·Crônica
Oar.ioca

-.

Napoleão,L. Telxeir.
(bdereçado a todos' os Clubes. de Serviço)

,

• .. ,H' ,"',
�,

(Professor eatedr6Uco da Unlver.ldàde Fedér&ldoJosé Rainha
PiraDA _ Membro da Aoademla Nacional de Medicina)

SCHMÖCKEL, - NOlso' colega. Dr, Eugenio Vi· ·'Eu quero p�z de criaDça dormiDdo .. ."
tor Sehmöe:Kel estará, em ,88t88 a 25-1:1975. poia.à8,� (Dolor�. Daran)18 hora., nt! Igreja· Matriz de S. Sebastiio, em Ja�··

_,,'
"

._ •

ragdá do Sul-SC, aua mimosa e dileta filha>YVO- 1 1 -'

NB ALiCH estará recebendo ali bea9Aos de Deus ..o
, Uáis um Natal de Jesus. Ne8ta manhi d� ,de--

dizer que seu coraçl.o pert�ncerá para lIempre a
zimbro, aBle'atei-me fr.ente. à-'-- máquina, nlo paraAntônio Jo.é. CO.mo n�o posao...estar l' agora, reme- escrever. mal para 'rezar.

-

Em�alado pela' DÍúsj
to ao. I.UÍiJ genitorea e aOI nubentes, a eiel,que for. -i'a _ q.e é a6 eo�o lei produz.ir com .amor., '. ,*.,'

mario .ssu lar ,e!lt8s' nsinamentos;pllra serem lidos -

por 9c.aião do bánquet" enquanto peço à A NOT!,
.

Trago ainda,' 'na saudade, os' "ânti�ol da noite

elA, por intermédio de um dos 8eus díretores que. feliz, cantadol em volta-dos pínheírínhoe e a voz
.

represente a mim e a MORGA (HONORINA), em\ d8 oriaturas amadal q.ue,-v,arando di.tAneial, vieram
todos OB atol.

.

eo-mungar con0800, na hora �anta, em que' .cri�nças
" -

"

I
' "'. adultoa cantaTam junto o repetido e lampre IlOVO

') �'O amor oonduz naturalmente ao ,calamentQ, e. milagre da\:Tin�a dq MepioQ-Deus.
.

o cssemeuto santifica 'o amor. Ele, 0- easamento, é uoi
laço que a eaparança embeíess, que a felicidade ;_ 2 ,�

eonaerva, e que a desgraça fortifica. Ne C8samen- Na p'alavra iilspirada de joroali.ta earloee, é
to enceatram so 08 3 estados da Tida: o purgat6rio, enfim 'chegado o dia em,- apesar dos pragmatismos,
., 'inferno' e o paraíse, mas, nele, eomo no .cêu, pou- .

dos. tédloa e. 'do desamor, germioar de nove, no :

oos sio. OS escolhidos. O. casadOR devem ser, ape- aoraçAo �o homem. a 'esquiva semente da fratefni
lar do amor, dois, 8, do número um. A, dtversidade dada: O Homem. dilacerado pelo' cotidiano, redesci)de estado • dIe fortuaa 8e eclipsa e se aoofunde no bre o seu irmão, e a Humanidade toda se reeneoo- "

. casamento, Na elcolha da mulher para o .aaamento
tra também. diaate da palhoça, onde, 'há quase dois

atende sempre à igualdaile. 'Se a tomares numa or�
mil 8nos, nasceu Jesus. Tanto tempo depois: esta'

dem máil elevada "nio terá aliadol!l. ma. tiramo.. reuniAo" univelisal, em torno do Menino deitado ..
na

,Se queres casar bem fa�e�o oom iguat etiSa o filho
palha, é um milagre tiQ luminos8 liuanto o próprio'quando 'quizerea, e a, filha ,quando poderes. Q1Iando nascimento. O milagre da peremidade é uma remo

o primeiro mês de casamento oão é.' aliás, a lu� de, \ tá 'mensagem que atr8V�8'OU, pura e intaeta;' seou
mel o legundo nlo é" senAo a do' abaintio. As pel- 101 de ódios e dilapidaçõee, oomo a luz atrave.ia

" soai pru(ientee, conserTam aempre em tegredo a8,..
o vitral. \ .(

sim ali doçuras 40 casamento, eômo OS,lIeU8 az�du- ,..,

mes', ANTISTBENES, consultado por um homem que E pro,88egue que. 'aBsim com.u Oll magol, tam,-
Ie lembràva de _casar, dilse lhe: "que. se ca"88se 'bém trazemos à manjedoura noila ofereada. De.�
com uma mulher bela correria o riscet de ela nio pindo 88 escamas, da8 n081as aspereza,.' pres.enti�
ur' 8Ó dele, e, se ea8&ISe 00111 uma feia ela lhe 1il8- -.ó,s Bfinal o' Deul humilde estendido· no chio, .'
ria molesta" ,- enquanto, DIOGENES, pedindo lhe a Lhe ofere��moB o que temos de melhor oa� pro�
I!ua opiniAo !9obre a,idade em q�e se de.i� oalClr, ,fundez81:abis8ail de,nós mesmos: -o'fe.reoemos�Lhe.
disse ;- "quando Ie 'é' m090 não é . ainda teIDPO, ,depois, a nO$sa certeza �ó' Bem • da J�l!It!ça .. Em
quando se é velhol nip é já tempo. Pergunta-se a t'roca, pedimos que a NOite Santa,

.

st'm' pistolas ,.
SOCRATES qual 'era melhor - Iile oa8ar, 8e nio megatons, l!Ie transfigure, algum 'dia, na. aurora. de

'

CBsar e respon(le: "qualquer daI d1laa 'que escolha, todos OI tliaa, d. todos os anos.
.

6 certo 'o arrepelÍd,im�nto". _ 3 _
Ao Antonio· José, di'go: a mulher ,6 o' chefe de

P Olh paisag'em� aprovei..,obra d� universo. Ela esparze roaas celestes Da
tando ::au::.:e�u�:, mús�o:que logo recomefs.carreira de nossa existência. 11: o orn'amento da lua
'II Musle le lhe load 01 love. pl., ÓB." (Se a música é o

cala.
� alimento do amor toquém!). !iÇA0. lampra, TAliba;

A Yvone Alice? Que o homem' 6 um' Bonho, ,de Shak.sp.�re Retor�o a� traba,lho., � \que se' desv8o:ec�,. pm, fant�sma' qt1e d8laparace, "

, Perpasló, antll, a vIsta pelol j'ornais, há pou�
- uma, ave, que atravessa rápldame�tlir Oll ares, uma

'co chegados. Uma lombra trilte me machuca onáu 'que não deixa -rasto algum sobre, a8 oQ�a�, .

,. I
.

uma poa,ira, que o vento laTà. um vapor q.ue s.• dISS.I. coração. Poluioões -, �mbiental. religiosa Id'eo ágl
CS, psicológica, mOfal; frexolatria; fom�' diz,imandopa, um' or'Yalho qu� ae evapo!a ao prlm,eIrO ralO
milhões; violêJi�ia.; o terror solto, no ar; maiilacras,do Sol.

.

I
genocfdios, guerr,as,\ b feio espírito de Oaim armaR-.

-' / Tr�n8firo:\ pois, o convite à A NOTíC�A a
\ quém do irmãos 80ntra irmios, que irinAs', 8io as criatu-

estou remetendo. CRONICA 250-- BserevI FYOT�. ras humanas todas, 11) s,.ngu8 fraterno empapando
la Marehe e' Zanardeli (f. Mandaguari ._ 011274)' a meSIDa JerJ;'a, um dill palmilhada pelo Pdncipe 40

amor e da paz. Homenl. arregannando os dentei,NOVeOS BISPOR para S. PAULO., e MINAS -: rOllando feias am,açal de arrasadõra� conteliltaçpel,Paulo, VI nomeou�.os para, ITA�EVA (S.P} padres ,nucleares: .',"doença do .Apocalipse" g-rassando peloJosé Lam'bert. e SIlTestre Seanlhan VenIte, flcand�
'- "lUndo� O que Tirá depois...'·

.

S. Paulo com '(2 bispos., ,

PEDREIROS '-',SÃO o1UISES iNO
'

PIAuí ....:. " -

J�0901':_
.

Local - OeiraB, antiga Capital, IUea lio A hora não 'é, não pode l5er de vivência pel-
Qenedito Diogo" Raimul!do Moares Rego. limista. Não podemos impedir que as_aves da a.nar-
'/ ' _

.

. gura voem Bobre nOSS88 cabeças; lilas podemol/ DETRAM DEVOLVE CARTEIRA - Juiz Sérgio evi-t'ar que faya� Dinho em n0880S cab�lol _ é da
Cavalieri .,Filho (la. Vara da Fazenda pú�lic.) j1l1lou Telha sabedoria

-

..hIOela. Como, po1'� igu�al, li,io' demandade 'do advogado Felarmino Fallrelra Vaaoon- 'Confúcio: "Mesmo que eu loubelse qúe .0 mu.do ia
celol (G-ll0!). O dooumento foi apreendido por

.

aoabar-'s,. amanhl, ainda alsim eu plantaria' uma
um'loldacdô da" P.M. TV-GLOBO - Novamente, o

maaÍeira".
notiéiaris'ta á 8 do eorrente, à. 22,55 e às 23,05, �e·
feriu-se ,a MÁLACÁ, ,como pálavr� datUica ou pro
paroxitàna, quando MÄ�AOA é n�m" graTe ou

ptuixotona.' ,

ROTA IMPEânoAvEL -_ - No' iníc�� deite
mês e ano, vitima de ,acidente, ,faleuu aquI meo:J',

�

/ bro da famml' do '

presideBt'!_
,

Castelo
.

Bran'.o� O
GLOBO· empregou pouco mall que 5, hnhas $9bre.

o trágico ao()nte�imento. Em outros tempqs, a no

ticia 'seria diferente;

,Escritório,
_

',,'A CO'MERCIA:L
"loIBe,AcIA - cDlllaluoADE .;...:. SE6UR�S .

lob' � diretAo do, 800noll\ista e c0':ltador: ...

.' "

,Bulênio Vitor Scltmöckel
C�F 00435.229

< '

Rua I (Mar. Deodoro) 122/laO
, ,

Fone ZDD - ex. Po.taI, 19

larap. �Q 8u '" • .'

.. 8&D� C��a
'Reeuriol filcala • admtnlatratlvos - ContabUidade

Serviço de marcas 'e patentes - f�t906p1a8
LeglllaOlo trabalhtsta e IMP8' - Seguro. em geral

. Servloos atreos V:arlg -
.

Desde' '19" ••erViçoldó progre'lo .de Jaragd do Sãl
, .

J

'Somol cri.tloa pela graça de Deus Sim, pêl'a .

graça que noe foi ,dada ganeroiamente,. como dádi�
va gratuita vinda dà/ Deus. '

. ,

Bsta verdade oada dia 8e torna um novo me

tivo de alegria para todol nós e; 'ao mesmo tempo,
de8perta a 00"18 responsabilidade diaote de Deu...
dos, homenl ,

-
"

,

'. Bntre nÓs há de existir, 'Verdadeira .fraternida
de e reöiproea ajuda, de tal'modo, que sejamos el
D�l.de ealvaçio para os que .ainda vivem afliltadol
da grande, luz - que é Jesus Criatf». �

, '

.

.

., Uma dai caraoterillticas do nOlllO comporia,·
mento eristlo, p,Ol força dó batlsmp que,�ecebemol�
é a nOllsa fidelidade a Jelul erilto. ',\'" �

.

,
,

Cabe ao cristio àlimantar em l!Ii mel!lmo, e

manter nmp're viva � oODsciêDcia de Ie. pelloal
e intimo contato com Or;isto; _de mantiir. normal e

equilibrada .o cri.tio vai experim�mtando em 8i
mesmo e" mostrando aos eutros que a sua 'fé -lhe
confere plena linearidade n'o transbordamento, da
caridade, em 10daÍl as eirculiltAncias da sua vtda.

Quando Jesus ,Cristo deixou a cidade de Na
zaré 8 foi residir em Cafarnaum, à margem do lãgo
de 6eoe8aré,; aquele pOTO "viu

.

reBplandecer u,ma
grande luz": E desde então, Je,sul cpmeçou a'sua

pregação dizendo;, "Fazei penitência, p�is o 'reino
l�

dos' eéus -está próximo" (M� 4,17).. '

•

Em DOI!Il08 à'ias também conllOU.a Jesus CrIsto
presente,

'

I
,

.

E Off eriltãos,
.

iluminados pela pr�s�nc;a de
,Jesus Cristo, lomos' OI apóstolos e menlagenos do

ETangelho da lalYa�lo.' !..
, -Ao passo que nOIl --alegramos com tanta dlg�

nidade, também' havemos d. dar conta:de tamanha
respoDsabilidade!· -, .

"

.

Somos crilti�. pela graça de Deus.
...

Somos chslQados pa.ra oo�per�r, ColD �rls,t� na

axpanl�p do reino dos, CéUl, que 8S'*. próxlII:o.
PreciiBmos vencer a pr.guita, superar o cOlpodl.�
mo, dominar e extinguir 08 uiaut sentimentos, c�m
e.forço capaz de' nos elevar à altura ,da nossa dIg
nidade. de eristiol.

'. Pe. A. A. Padovani.
,

Nota" da' Comi'ssão
,

r,'"
.

� •

,

H·

Municipal' dá Esportés
, ,

, '

I, ,

I�

Dr. FraDeiseG Aãiuão PiecioDe
:M• .o -'::co, - C.lIiiI..:H. 1'2:

(C.P.P.) M.o 004114179
r " \ �

. Cirar.ia e dUnie. d. Adulto. e Oriaa,l.-
.

.

Partol' -, Doença. de ien�ora.
'__ .

HOSPITAL JESÚS DI: IU,ZARt - OORUPÃ.
, .8Iid'iDoia: Dr. Xer•• Ramol, 41.

CO_U.J.. .::!. •..1IIi.._�,A. .e..1lli..r....:J'iÚ:• ..à.
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BODAS DE, OURO'
,

: ..

o dia öl, dé lenetro de t 916 é niui;� Importante
.

quanto o papai EmHio dedíeava-ee à lavoura e
para um limpálico 'cI&al que mora "O Ievelí, em " à criação, sem (je esquecer que um alambique e
Rio, Cerro. Com os pés fortemente presos por um a fabricação de açúcar sempre fazia bem à eco
pro_fuo'do smor à terrs, chegam cheios de dedtceçäo nomia doméstica. Foi presidente da Comunidade
ao alter, Há meio século alrás Emíllo é Selma, um Evangélica Lutherana de Rio Cerro II a, per 12

I' jovem casel de noivos -se aproxrrnava do .mesmo aoos participou da nossa 'banda Lyra da Aurora,
,

alliIIr, trradtaudo illegr!a e possuídos das mats sua\les .eomo músico, ajudando' a elevar' a cultura musi
emoções, antevesdo que o futuro lhes seria risonho' CIl! do munícípío. Por algumas vezes entre

'

às
II se desdebrerem sua frente, alcançado com gran-: muitas participou des famosos Festivais da cerve
de íelldidade as bodas de p,ri�la. ja da Guanabara, onde os earíôcas (menos o Dok-

Decorrldos são ÓO anos e eles possuem o mes- ta Luis) confundiam os louros 'desoendentes de
,

mo brilho do elher, 'o mesmo espelho' de sentlmes- alemães com \os autênticos tlrolêses.> pela sua
tos nobres, a mesme etltude simples e digal. O vesdment,a earaetertsttea e que, quando respoudtam
tempo modificou ,algo as fisionomias, cobriu de ne- em bom português que eram "caboclos" do Rio
ve os cabelos, criou algumas rugas que lembram Cerro �e Sant� Catarina os olhos arregalados só

IItalvez momentcs de amargu'ra e de sefrlmento ínse- faltavam cair de suas órbitas.' ,

'paráveis da vida humana. Mas aqueles almas são Oomo bom desportísta aleançou o posto, .de
IIS mesmes, aqueles esprritos esrãe vivos e cheios Rei, do Tiro do Schützenverein Gemütlichkeit, Ide luveemde. ,Ag.orél; valiam, novemento pate 'daÍ" segundo S8 16 Da medalha, de ouro do' ano, de '

graças 10 Allíssimo por havê-los conservado luntos 1;926: Hoje ainda é sócio do clube que se denomi-
e feliZes nesse dilatado tempo. Vieram agradec�r os na Sociedade R�creativs e Esportiva Aliança
frutos" õplmoa que brotarem de 'seu enlace. E vieram (Bündnis) e fica defronte da Casa Comercial
renovar suas ,pq)meS8aS de amor eterno.

"

Roeder.
\ em(JjQ que lámbém se, chama 'Cerlee Guilher Nas festividaaies geralmeote é, solicitado B

me 5ie�erc;tl; n,asceu" 21-0602 em Rio Cerro, 80 usar eila palavra porque o "Papa Siewérdt" entende
tempo sm qUe Jaröguá perlencia à\ Joioville, filho de d. tudo. A sua veia poétiQa nunca ,falhou, mistu
Hcrrju.llln Siewerdl e Wilhemine Rahn.

'

\, raodo ,o �e1l humor sadio com o amor que dedica
',Selma nasceu em BI,uínenau, aos 12-07,07, à 8ua,terra. Por isso, de vez, em quando" as nos

mhill única de Richard Manlau e Mar,hil Pachelkopf. sas,páginas acolhem versos que espelham Bconte-
,

.

',Um dia, o pai de ,Selmal :-esolveu' Irsosferir-se cimentos que ali. aeonttlcem e os debates se di,
de houp,a�iI Rega pari! as enlio, férleis (e ainda ho videm entre o 'ßMSI; que todo mundo agora já
je o são) terras do, novo Eldorado chamado Rio sabe quem é. o terrivel Hellmuth,,,de COfUpá, o
Cerro e aqui brolou. desde logo. um ardente amor metidi90 Guilherme, de Jaraguá e a suave' Mu·'
eolre Emílio Ie Selma, que acabou lev8ado o casal ISO themsia; de Säo Paulo'.- Colabora, ademais com à
J!lltar da Igreja EVêingêlica Lutheranlll de Rio Cerro II Brasil.Posf

-

,

;:"
,

oodé fori.im abençoados enfao' pelo Pa'sror LaDg'e'
,

Este é, o Em1lio Siewerdt que' amanhA reçe-
perllnceq_le naqllela época à paróquia de Pomeroçle. berá ieus amigos e ajimiradores no Javali II"

Como Selma er� a filha única, os pi;)is enlen- quando o�caBal será c�mprimentado p�108 2 bis
d'eram de que deves.sem morar com eles a que foi netos, 9 netos, pelo Werner, cassdo ,com Irene
fe,iro. Anos depois�- jii calçado com elrumas econo- 'I Fischer, a Irene, cssada com RutU Giese 8 Wi·
mias, comprou 'i!!' prQpried,ade 'onde llIinda hoje resi- gando; /c&sado com, Helga Fisché,i'. '

_'"

'de, 'na BeIrada Ribeirão Javalí II, enlri!JDdo pela �u
rora. ,-.: ,

, OI casamento lhes trouxe dois filhos e uoia
, filha quo a ma�ie Selma tratava de criar, en

f>

, Que Deus 'gU8!:d; .,st� casal pelos tempos
afóra, são OI votos, do pessoal do "Correio' do

, Povo".
., ..

Ganem 'Fala Sobre :Recur'sos: Humanos
SÃO ,PAULO, (AJB) Humanos.

- Oll' salários de médioll . Para o sr. Adm6n G8-
a allós executivos, no n�m, a 801u-;ão ,.do :pro
Brasil, estio de 20 a 30% blema está ná melhor
acima do mercado inter- Ildequaeio' do sistema
nacionai, o que indica a' edueacional e nos treioa..

existência 'de uina,' de· ,mantos internos &I exter
m�'nda Dão satisfeita,. 8e- ,nos promovidos pelas em'
g1lndo, afirmou o Diretor presas, destacando -que
da Carteira da Adminis- "o' treinamento não é'
�r8çi� de' Pessoal do uma 'despesa, mas' um
Ban8o- do Brasil, sr. inv8stim,ento".

, Admon Ganem, durante O Forum de rtlCUrS08
o !.o Forum de Recursos' 'Humanol!! foi promovido

pela "Abril, Tee" e "Re- tração de Empresas pela
vista. Exame", cnm 'o ob- "Michigan State Uoiver-
jetivo de auxiliar, as em':' ,8iiy" - ,é favorável 'o
pre8a8 na tlrganização e desenvolvimento do fun,
estru,tura dos qUadros de cionário dentro da pró
executivos. .

pria.. emprês8, criando-�e
estruturá para o acesso
interno' aos cargos, mais
altoi, o ,que �aoilita a

cQDtinuidbde administra
tiva, pr@lerv� a'memória
da emprua e acentua a
lealdade' do empl'egado.

Responsável pelo'" 'trei�
namento 'de cerca da 29
mil fu'ncionários do BaD"
,co do Brasil, em sete
an08, ,o sr. Adlpon Oanem

"master" em adminis-,

Ehepaar:· Siewerdt,VEND E-S'E
" ,

Um Galp�o de M�deira lJ}edindo 13 X 15,5
,m. ,INFOR.MAÇÖE� � Rua Domingos, da Nova;
n,.- 75 ou n.- 123.

,

','

Es leuchten heule SOOOé� ,Mond uod Sterne
Viel heller 'als an jedem 'Tàg im Jahr,

I -S'rllh'len, sie doch aus ihrer weileo f'erue '

,

':;::::]'
Auf uoser Iiébes "Ooldnes'! Hochzeit.paar.

"t:'',',','" 'A,',G"'R',·A'DE' 'C,'I_M,EN'��,O,
' SCl!o�1 fuen(zig Jahra se'i'd ihr �un �U8ainmeD,

.

ein halb Jahrhuoderl euch �ie Sonoe scheio'..
, Und immer lodern Doch, die Lie:besflammen
'Stark wie vor Jahren, ala ihr euch :vereio",

Comunicamos com pelar o fal.cimente d.
,nosso querido Pli, sogre, a"O • bi8avô� c'

'. ,f
"

•

Leopoldo Michel.
ecorrido nesta cidade, no Hospital Säo José,
ál 12 boras d�dia 24 de janeiro de 1975, quaD·
do o extinto contava 80 anos, 3 melê. e dia.
de idade.

"

"

Por este intermédio desejamos agr-adecer
às boal' familias, vizinhol" amigoi e conheci
dos que nOI eomfortaram e' que assistiram ao

• querido extinto, "aQ1I que ofertaram flores e

,coro8.$ 8 que acompanharam o féretQ ,até ,a,
sua última morada, 8gradeeim�nto que deseja-'
mos'externar aDI médic08 e �nfermeirol!J que
o aSlistiram até o seu desenlace.
São, Pau'lo/JâraguA do Sul, Janeiro de 1975.

•

,.
•

J
,

Walter Krasnochekow ,

Dfa. Nina Michel Kra8Doehekow
Alexandre 'Krasnochekow

." .
�

Ea gi'bt lIuf Erden nichl nur sÇhoene Tllgel
Auch Stuerme wu�len auf dem Ozean, ;

'Doch euer Lehenaschiff zog, oho. Frage,
Veo Gon gelenkl sleti si,cher seiD� Baho:

I

,
NUQ hills ini larllguá "D� sichre Hlei»e,
Da, wo Brilisilie,n stels' am schoensletl war.

,

Dem Emil 'wuenache ich ,und sienem Wlibe,
Oh,lech und Gesuodh�i,t viele lange Jahr·.

RudoU Hirschfeld, São Paulo
I

,
.m-;:-';:;:;;;;;;;.:;,
l � ADYUQADO � . i
� ElICltit6rio áo la,do, d'a Prefeitura,' ,- ' i,
�.'-,--.��==�

",

Encon'lra-se em
'

'

Sanla 'n08 a elevada honra
Cetartne, procedente, de vtsttér a nossa redaçã
São Paulo. o sr. 'RudoU onde pudemos privar d
Hírschfeld, nosso constaa sua privilig,i-ada inleliglo
'e colaborador com raras cia e onde se comeDlo
peças de sua priviligiada -

lern agradável palestra
veia poetíce. vida bucólica desta regiä
Anteriormente seu filho que as eelvasde pedrss ]

, partíetpou em começos de sepulraràm para .odo '

janeiro de um almoço à sempre. I

base de gostosas e apre
ciadas eerses; na proprie
dade do er, Werner Sie
werdr, na eprezfve] Rio
Cerro. .ou melhor na Es
"trede do [evelí, pertlcí
pendo com seus (amiliares
daquela rredtctonsl reunlão
anual dos Siewerdl. ,

, Eis que" illgora, nos vl-.
sita 'pessoelmente e sr.

Rudolf Hirschfeld num de
seus giros por Santa Ca
rarlna e cónractsr com ou- ,

rros DOSSÓS colaboradores
e pessoas de sua amiza
de

,
O'sr.. Hirschefeld deu-

O nosso Ilustre colab
redor echa-se hospedad
Ba resídênela do sr. He
lmuth Raeder, ne vlzlnh
cidade de Cerupã, deve
do' participar de

-

alguo
aconteclmentos s o e i iii i
quando' terá opcrtunídad
de sentir o 'ea'lor harnen
dos jariilgullenses e coru
peenesee, repelindo-as es
Irofes dà dança ii ôuzen
de que aqui "ist des, l
bem noh so schön".

, Somos agradecidos a
sr. RudoU - Hirschfeld '

honrosa 'visila:'

As ,'AnotaçDes' de
"

Geraldo' José
�'

INTERLAGOS
(j _pe8,soa� do Val� do ltapocu; que com sua vibração f

prestigiar os automobUis*a. brasileiros, na prova de Interlag
no último domingo muito embora tivessem que ,passar po
multas sacrifícios, retornaram como nio poderia 'deixar de s
exultantes de alegria por pOderem vêr de oPlilrto a vitória d
marca !io Pace e de Emerson e a presença do FlUi __

' ca
nacional qne assim deu' mostras com Wlliinho no volante qu
estamQs no eamiDho serto;

xXX

GUAQUARI B..C. !'
,Foi empossada por aclamatio a diretoria do Guaqua

BoHche Clube, equipe filiada ao C.A. Baependi, no Último
18 'do corrente no Balneirio de Barra Velha; A nova direto
regeré 08 de_tinos dó elube pelo eapàço de um ano, e es
àS8im éonstituida: Presidente IlSOD -Nolteneo Bast,os' (KiUo
(êle faz questlo dos dois tes). Hermes Kuchenbecker com

vic�, Silvio Ewald. secretino, Lauro Vtgln1 oomo tesoureiro
sendo que Ademir Selk, e Amo Henschel foram, empossad
como ,técll1Cós da Bola Grande !t Pequena e Ronaldo Koentop
(ex-presJd�nte) comó o orador. ,Bollo pri frente gente.,

,

x JE x'

CME EM CHAPECÖ
No cenirio esportivo ai Bo�cia mais '"importante d

inicio 'do ano é sem dúvida aquela relàcionada com a, ida
Chape�Q ,de SiggJar Lucht presidente e SantiD,o Ritta secretA
rio, da ,Comissio Munioipal de Esportes de Jaraguá do Sul, pt·
ra a reserv� de aeomOdações, para a delegli,lo de 'nossa eil
dade 'que val disputar os JASe em Outubro daquela 'cidade
oestina. '

Sem duvida a preocupação da reserva 'de acomodaçõ
para nossa delegação desde agora reflete o trabalho altamen:
'te positivo que a, nossa CME vem reaUzando nos dias atum
nas m,ios destes jovem desportista.

,

' x x x ,

TERÇA É DIA D. PARA CAMARA
'

� No dia 4; proxlma terça,feira serÁ escolhido o novo
presidente da Câmara de Veréadores de jaraguá do Sul. sendo
que'oos dias atuais, ou pelo menos até o momento em que
redlgfamos esta nota, os nomes de José Alberto.Klitzke e
FldeHs Carlos Hruschka eram OB que'estavam sendo comeata·
dos. E devido a �bnt.ade de �ois aremstas disputarem. a pos!
çlp de candidato aquele importante posto. é' que reuniões fOr
r!im reaHzadas para uma deflniçio a respeito do assunto.

, IX X x'

LIONS DE 'JARAGUÁ EM VIDEIRA . '

Uma delegaçij,o, composta por Leõés e Domadoras dOI
I>1ons Clube de Jaraguá do Sul deverio durante o dia de
hoje (sabido) participar em Videira do Concelho de Distrito
do LIons Clúbe, Serlo discutidos aspcetos relacionados co)ll O

trabalhq de novel clube de serviço durante 74 e perspeetivII
d� reaJizações no decorrer deste,exercieio leonistico.

xxx

PREFEITO INTERNADO ",' "

Novamente dura:Q,te a semana 'que pássou é"teve Internado
para repouso junto a climca especl.Hzada em Billmenau, nOll80
alcaide. Eugênio Strebe, após este descaaço merecido volta II
suas 'atividades múltiplas semana que vem.

xxx

DIRETOR
, "No�sos.cumpri�entos pela Investidura do' diretor de,.te
jornal EúgêDio Victor Sohmöekel-como presidente do Rotary Clu·
be desta cidade. PQsto Importante que sem dúvida será olhado
COJ;Jl carinho pelo reoeJ;Jl e�possado, mesmo porque 'o novel
clube de serv1�os nos dias atuais oC'IIpa poslçAo destacadlsslIDI
Da vtda social, de uma, cidade, Bruno Breithaupt, da nova gera
çlo de empresários de Jaragui do Sul é Ó lecretino do Ro'
tary Clube de Jaraguã do Sul.

,
,

xxx

LOT,ERIA
, ,"t ,

Visando atender melhor todps'aquele. que. faze,m su.
fézinha da �oteria Esportiva, DOSIO ainigo Aldo Prade 'acab'
de se Instalar na rua Em1l10 Carlos Jordan, onde luncionãv'
até bem pouco tempo' atriz o escritório do 'INPS. Parabéns
])ela aCElrta!ia escolha, ofereoendo a ,1Ínica casa especialtzad.
DO raDio mals oemodidade ao apostador; ,

,x x X

JOGOS ABERTOS DE'JARAGUA
,Prosseguem_preparativos por parte da Comissão Muni

cipal de Esportes de nossa cidade em tomo dos preparativO'
com nstas aos 1.° Jogos Abertos de Jaraguá do 'Sul, no pró·
ximo mês, de Março. Caglione, Ritta e todos os' dem,als cobraS,
cada qual em sua modalidade" continuam preparando a patota
para a competlçio, que se reallzllra exatamente quando�'
visita a nossa cidade da Oomisão ,Tecnica que opinara o,nome
da cidade (en�e Tubario. Camburiú e Jaragua) qual aquell
que reÚDe melhores condições para as disputas em ,1916.

x xx',

,PENSAMENTO:
Quando estais ,triste va ao encontro de < uma

que é símbolo da paz. do amor, tt da alegria; e logo,

ealmO, se,reao ti sorrindo.
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