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Sábado 15 de Fevereiro .de 1975

ni�, &�:�e�tojf��� .
Eaocg:�) ���nn���: d::r:o tr;::; A'm O n e s C reúne-se' DÕ' firn do mês

.restebeleeído da enfer- o' Vice.Prefeito� como',

iIiidad� de, ',que esteve C8,rto orgão de iinpl.'en,sa "

. ,._

acpmetido, obrigando o chegou a noticiar. '

A
.. �8s(:)claçao dos

seu interoam,ento no, Esta folha cuml?rimen. MunIcípIoS do Norte' do ,

Hospital Doria Helena, 'ta ao ilustre' alcaide., ,Estado de Santa Catarina

em,Joinville ,e, poste,.i- _

com 08 votos de 'que, _
- AMUNESO. da qual o

ormente, 00 H os p i ,,� 1 saúde o acompanhe, em' PrefEito Eug�nio Streb�

SIgilo, An�Qnlo, e.Ol' BJ,n- to.Jlos 08 mom�nto�,;
�

es,�' é seu "'presidente, .
estara

lDEmau e finalmente. DO pecialmeote nesta altura, reunido no dia 26;do cõ'r,·

Hospital' São José, nest" do' seu mand8to quando rente; na. cidade de Ara·

cidade"
'

mais' Iile necessita' de quari. quando 18r'lo' tra-,

.

A sua alta 8e deu ná, sua presença, no ateo tados imJ;lortantes assun·

, última 5.8 leira já tendo dimegto dos muitos re', ,to� relaClC?!lado,s.;, com .a
estado em gabineté ,on- clamos Felacion8d�s com·: Mlc.r�-regJ,ao. seg.u�do Já
de deverá tlstar reali- o nOSiO Centenário, em not.IalaJD06 na ,e9Jçao an-
za.ndo os despaçhos., j.á 1976.' lerlOr;

\

.

) " .. "" "

',., ,

Pre f e i to 'J]' O eS Ra ch a " Avião ,Desc.e' em' .: !

. A Lagol' ,do 'Ifutura' PllSlia P'úblicà
"

. , ',' ,

" t.! .
.

I
.

'
, Cam,'po Alegre,',

,
'

, , ,,/.
A prefeitura municipal' prim.jra� oferecendo a�.

No dia 7 do Corrente, região e a, falta de eorn-
, determinou a limpes" da op,erários e ,demais .euri-

, próximo de Campo Alegre bustível, lag,?a à rua Jorge Czer OS08 um "e'sp,etáculo pIla
fez uma eterrlsaegem fór- O pilo'o:-E's.á aguerden- niewiez,. adquirida doa q,uantidade' d. peixes,
çai!la um. avlêo . 'agrícola, do ii vhJdil de mêcenlcos herdeiros da tradioloDal especialmente, Oi easeu �

'um\ Ipanema EMB-200, de vtsro qu� a
\

aeronave eo- faoiflia Czerniewicz, pa.ra· dos, os ,tio apreciados
propriedade da 'Ipanema freu II 'varias

.

na . hélice, a eonsteueão.," naquele' gu_quaris. �
.

de Av-iciÇio Agriéola LIda,' bequühe e do leme de di . local, de' um . pa�s�io : A lagoa ülttmsmente

de Jacarézinho·PR, cerre reçäo com a descida em püblteo. ,
" .' era alimentadà oom

.

es

gado de lnsencldes; n,a roo em terreno um. pouco ecl- A lagoa' em questão, águas das 'ehuvas que o

te Mafra a lotnvtlle, deatado..
'.

BO. contrário' do que lIlorro
I pró:x:imo , ,3zi�

O avião ptlorado por' A/presença fio aparelho muita gente 'pen'8a Dilo chegar.8 ela. H' cerca·

'VIctor Manuel Carreira. despertou éJ curtosldade da" ,é Datura1. Mãol habilido ,de 16 'anos foi' ínterom

Pinte Marinho. deseeú um população' local, v,is'o que s'as criaraDl a lagoa adi- pldo �uma variante fio.

pouco antes do meio dle, em Campo AJ.egre não fíelalmente, há eeroa de ribe'irio tlâ 'Tifa da Pol,

na propriedade do sr, lo
�

extste nenhum aereporro. 80 anos e se destioaV'a'.. vera (atual rua' Joãp
.

sé de .ôouza Frei1alit, utí- O po,uso de emergên- àlimenta" aa rodai" d. -Dcubraws), ,q.e assegu -,

Itzendo (para o pouso uma ete verttlcou-se II cerca de, . tima serraria, de propríe- rava '0 'suprimento ,de
an.iga raia, situada ét cer- 25 Km. do local oode se dade de Georg Czernie- água à lagoa:'

<

ca de 2. ,Km. d(;) centro da "deu a queda do Oessna.. wicz, isto por volta' de . A limpesa ,da 'lagoa,
Cidade e oe

.

motivos. do que vitimou todos os seus 1895.,
.,

com as obras que se'

'ouso de emergência foi ocupentes, noeomeço des- Embora um tal de Sack devem nela, introduzir.

e intenso mau rempo , D8 ''- mês.
.

,", -'
'

e" serràdor Zimmerlll trará à, Jaraguá do Sul,'
mann procedels.m' d.' um logradouro público
tempos em tell!Pos a. dos .ais apreelades;
,limpes3 das' margens,' a principalmente pela exis:"

Iagoe, "com tudo, nunea tênela de.arvoredes que
foi�aberta, o que 8omen-, I, completam a .. bela pài

sendo exppdido p'�la en.
te agora se deu. pela vez

'

sagem.
.

.

'tídade, ,informandQ . da '.

-

pt-ese,�taçÁ� 'do dr'. Fran·' 'PO'"S''to' '. A.' '001SCO CyrIllo Corres.,,' ,U
Chefe da Assessoria da ,

'

,Secretaria. da, 'Fazenda"' "o.. profes",eq..l' : i)Qlq�<!eo; '. poleíd:eo' J\ielil�Í•. tê,f'.�m08..
'ê:t"â San'fa '�tarin�, ,'q'ue Menel,IDspetor Escolar condicões de 'ofereeer aos
ira dialogar e -expor aOI '(lepois de preparar rela· 'e.tudallte e sonhores pais
Senhores Prefeito Muni· ·:torio d88' ati�,idadas esco'

.

8 c9rteza da compra de

cipais, a resPQito d'o ln· lares de 1974 em JaraguA livros, cadernos, enfim,
dice IGM/75 e' apresen· , do Sul" relatório 8ste quer' ,todo f) ':Datarial didático,
tará a estratégia: e. mo-, está Dal mãos do Pref�i· por preçC) reduzidíssimos,
dalos do DME/75,' para to Eugêaio Stre..be para aliás, (loino" a' política
o estabelecimento do 'Ín..; llpreciaçio, 'oontinua DO do próprio �EC atra9é�
�iee pereentuáJ' do l13U firme propos_ito da dest8s poStOi de venda.

,Novo comunicado está ICMI76.· dotai' nossa, oidade ,de
.

um Pôstó de Vsndal,il de O pro�ellsor_ irá, &. pra·
material d i d li t i c o do· liIença; de polídooÉ inflo·
M'EC, • e'xemplo, do que enle8 para que sê.ja pos

,já ocorrs com cidades sitel a conoretiu,ãó deste
, .izinhaa'(Join,ille. Blúm,· eleu I(mbo. qUe' poderá
nau). Com a iD8�alação ,em 7� torn8r':'�Je u'ma [Ya:

: àe81a Pôsto, 'salienlou. ta �!!alidade: '

Costume
Fausto �in'helro

/

lnterclq.bes PQra' .Comemorar
;, ' 70' Anos de> R.l.

�o ROlary' Club de Ja.:
raguá do Sul, por in.remé-
,dio de/seu presidente Wal
d,emar B�hling. reuniu o

seu Conselho Dire.or, 00-
de ficou assentáda a'reali·
'zaÇaó de uma reunião in-,
.•erclu�es em Jaraguá do
- Sul, cóm a 'fi,nal,jelade es-

pedfica de 'assinalar o

70.0 ano d'e fundàção de
Rotary In.ernational, por
parle de Paul,Pefcis Hiilrris,
,em !ó de fevereiro de
1905.
A reunião ·deverá reáli

zar·se no dia 25 do cor·
'

rente, no Re�uaurante IIi!'
jara. com a presença de

.

companhei�os dos Rotary
Clubes de São FranciSCO
do Sul, jOinville. Joinville
�u'I, �Guaramil'im.� .São·
Bento do \ Sul.

� 'N; o 2�823' Capltal'sul americaaa do motor

Já desde os priÍneiros"tempos do Cristiaril$'mo en

contram':se exemplos de nês que se preparav,am para a

Pascoa atrav,és do jejum .e da, penitencia; Não havendo
uma lei eclesiástic�, II devoção dos católicos era a Dor·.

ma. Assim, alguns jejuavam um diá,. outroB, três, ou,

mesmo a Semsna Santa 'iPteir�i POl' exemplo, na então
católica cidade de Alexandria no Egito, 4urante o séou
lo UI, os fiéis faziam ,um jejum de 40 hor�s. 'seguidas.
sem comer nem 1>,e1:l'er nada. Aos poucos. a devoção do

jejum foi se espalhando e as 40' horas foram 'se: tr'anfor·
mando em ,40 dias e Os 8eis dias da Semana Santa fioa-
ram 'seis lemanas. '. ,

'

Foi ogl'ande Consilio Ecumênico de Nioéia (ano 325)
que usou peJa primeira vez a p,alavra Quaresma, 0!1 Te
saraéoste, em grego. Por um peculiar costume dos pri-.
meiros sécuÍos - �empo em que havia multil.s conver

sões ent:re adultos. pois a maioria dos países eram pa·'
gões - utllizav8-le o tempo da Quaresma para 8' última

'preparaQão do solene batismo ministrado na Vigilia Pas-

oal. Outro costume de então era reservar o tempo da

II
Quaresma pára a r.eadmissão dos'excomungados. Adúl

. teros, ladrões, blásfemos e outra� formas. de pecadores
públicos que. e,xcluido,s d, 'assis�encla à, ,Missa. se :prepa

II I:'avain durante a Quaresma pl\ra :voltar ao conv�:Ylo _d�s
I demais fieis.' ".

<

,

, Como' se jejuava tOd08 oS dias do tempo quares·
mal, exeto aos domingos, tfnhamqs seis s�manas. perfa-.
zendo 8C1 dias. Como havia sido 40 OI dias 'que' Nosso
Senhor passou em retiro no deserto, 1& santa, I,g r e ta
acrescentou quatro dias ao infcio da Quaresma, que as

sim paslou a comeQar na Quarta:-F�ira de oinzas. (ABIM)

Calçados' Mendonça
,Incendiou'

Prédio; 'para
Departamentos'

"

, ; ,l, ·0 Prefeit� EugêniO S're ..

3 I. - feira de cafl'lU'al, bre. informou que consla�

dia"lt do corrente, pela� ra ;de seus -planos' pará
22.30 boras', a conhe,cida) dentro em brevI;

.

es.pdes
fãbrioa €Ie calçados Men reais para o iniçio da cons

donça, teve pOarie di;) seu 'trução etas obras de um'

prédio destruído por vio' . prédio, 6 ser' ergido' DO

,lento incêndio" provoca0' páreo �a municipalidade
do prejuiz'os de' mOHta.' para àbÍ'igar m'ais confor-

,
, 'àveJmeô'e, os diversos

,

.A.. ac,io pronta do Cor- ' departamentos que fundo,
----�-�.__---- --_...;_,--....i----

"

po de Bo.t)'eiro8" Volim- RaID anexo aquela ,mtiofci
'irios' de ,JaraAruá c;lo Sul palidade. 0_

e-\litou-, qua 'o ineiu'dio Ie Segundo o IIh:aídé infor
alastras••.

,
mou, foi

- do.ada verba de
500 mil cruzéiros no orça-

___, ---
merUo des.e ar,.o, ,par. que

Seguodo informes re- sinamentos na ir�a d� a obre possa" � '.'
,

cebidos por .,.este jornal, alf8betizaçio. ' ser uma reaJid'ilde, mos-

Dã cidad� de Gorupá 6 " BIO IFinancia .raudo se .assim o chefe dô
. bastante. grande o núme. 'De outra parte 8 Sra. ',D'N'.ER''. I?oder Execullvo sua préo-
ro de p�ssoas • ,serem .Rosely Maria B.ratto,

'

cupa,ao em oferecer um

. ainda alfabe.tizada8, e' que 8upervilmra de área" do
"

local, tllpaz de oferecer
.

o . trabalho do Mobral Mabrsl S8 encontra·nes- O Banco IDler�meric&l.Do 'aqs dlterlos depart., condi.
lerá, dos ,;maiores eei,e'- te final "de semana em de Desenvolvimenlo' con çoes ,de, melhor exercer

ano no 17izinho munict�', JoiJ;lville ónde, participa cedeu' um financiamento SUIS atividades, além de

pio. A 'informação, de d� ,i'mportaDte . encontro 'de 60 "milhões de dóla'res ser proporcionado melhor

t�nte, da Comissão Murii�.,("·com 6,9mpanheiras, de filO DNER para duplicar a atendilpento 'ao públiCQ.,
CIpa! de' Jaraguá do Sul, atuação vi8ando se' en-', rodovia" '611-116 'DO seu Alsim' O prédio da muni
a cuja área pertence' eontrar·" nov08 meios .recho São' Paulo-Curiri· cipalidade, sofrerá umlJ .ão

Corupá; d(l conta. a�nda
'

de· combate ao anâlfabt>�... ba, principaLeixo rodoYiá· ,esperlda descentralizaçio,'
de que nos município8 tislQo. A Educação Inte· . rio 'Da ligação' 'errestre que ,ao �osso ver é impor.
de Jaraguá e Sehroeder' grada lerá em' D08S& entte, os Esi4dos do Sul é . timIe, pódendo mesmo- as

, !lão existe' mais 'Dieta, cidade a m,e�à prilnor,dial Sudes.e do País. As obras B.las ii ficarem daI va,-,
�s�o é, pessoal!l .. rece- du .. Mobral, atravél!l 'da

'

já eltio cm 'adio'otado e.� �aa, 'serem ocupadas ppr
berelQ OI primeiros éD- COMUM. ...t_a-io ,de execução., , Qu.r9s. orgão••

�é!lra assinallr o magno
evento serão

'

convidaelas
diversas llUloridades ro'á
rias, énrre elas os ex·go
vernadores Cleanes 'Bas

.'95 e Egon, .. Schulz e o

aluai, governador do Dis:
.risfo 465 - José Marques
Trilhi'l.

'

,
'

,Alfabetização

o
(

, ,

C'alor' Está . Aumentanöo
I

" '

ESlão 'se cqnfirmando
as previsões do Prof. Sei
'xas Neffo no qlle diz res

peito ao comportamen.o
do tempo em San.a Cata
rina. For.e onda· de

.

calor '

passa sobre Iodo O' Éstado.
sem a, ocorrtocia das chu
vas .menizadoràa, provo' '

cando iaquitraçõel na po-

pulação. Na 'Última oa.-fel

ra,' cerca das 16 rhoras Ba

cidade de la,ragaá do Sul,
assinalavöm os termóme
'ros a mar,ca dê 39,o G�
à sombra. o que lerá sidG
ii mais elevada graduaçio
de 'calor neste cO,meço d�
1976

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'CORREIO DO'POVO

\. '

, .

... SABADO 1&-Oa-7&'� ,-

, Dia 15�Janelro '

.'

'

,
,

Regiane filha de Antonio (FI(rrentina �8ria) Schmht
Dia 25 Janeiro '_

Isolete ,filha de Helnz (Annã ,da Silva) Behulz"
Dia 29 Janeiro'. '. 'e �o\c_ ;., • •• • ! .... ;;..�

Adema.r:-filho 'de ".Lauro [Neíz� Welltphäl) 'Stei!lde� .;JosÉ ,�AINH�
.

.

Dia .SO Jaueíro. ',,;, .

' ALEMAMHA OOIDENTAL -, Sua populaQãd
M�rI18� fIlha de !3eroardo (Vald�rlal Leítold diminoiu para 62.040.000' hab .• iat'o' é, em 60000
.' .: t' Du� 2!l_\�J'�e�ro". ". -', l.'.. .'..., '.

", ,rr" pelsoas, !!IIlundo eálcolos do,Esoritório de 'EstAtisti.
ReJane. Sue�! ,fIlha �e Olíndo JOiQ (Elvira) Feder , ca de Wiesbaden (G-2411). �... ,,",

'

, pia 0.2 Feye!el�o. "", .', ' '"

" TENORIO OAVALCANTI - EstA condenado i
Andreia Simone fillia de Pedro (Marlnfl Von Vossen) tris anos de

-

detenção e molta por "Oaluniae" Romsl-
Waldm.ann, ..

'. ,,( ,. ro Neto, qué fora nomead9 Seeretãríe-de 'Estado da
.

.

Dia O� Fev.ere\ro.' '.
..' v

1 Rid"'omó 'pr'imio' 'de -AlenC'às"ro eujrh�rãlbs veIa'pre-
Fáb�o �uCl..no fllho de Ger�ldo (�llésls) Merlke car!edáde da.,de'fes8 feils. d� Tenente Bandeira n6
p:tSIr Iílhç

t:'
de Osva!do (Ma�la LSI!') Becket pr.oo�'SIo dó Sac�pã. �is8e ele:"',�'Há moita sujeira .no

Fazem" ,a;'�B amarih(i: �pis o� _l�'eve,relro .. .
. '..' , crime do" Sacópã. Ate RolDe.IrO Neto entrou lia JO-

,

.,
- a Ir8. Edeltraudt Fra��lma,ra filha de,MáriO (LUZia Prestínl J Lour�q. .8da'. Defendeu Bandeira pata livrar SElU filho Oví-

- o Ir. -'Guilherme H. Enke; em'Gu'àramirim zettl. ��.,"" .
c'
.,

' dia Romeiro; que sabia moita sobre Mario8. Não
Schmidt Junior

'

,

- a' 8rá; Lígia I Maria' S.aslnana .p,au!a fIl�a de Pedr,o J.alme. (Rita de Oäs- absolxsu Baudeíra, 1I1,8s livrou o filho do; inquérito
- o 15r� Airtón Fernando EichiÍl'ger' Siewerdt "t

. lua) Martins
,

, r ial". (J�0512)"
,'.
,'"'.

,

D' '07 F
. � po ICI

,
. . ,

Ramal 2" ; t .

la. everelro. . ..
.

.
.' LEVAMds UM ,'DOIOE, i'MERECIDO - Foi, a

- alrta.ErieaHenschal . Dia (J' Â!lgela filha .de Odemir LaérCIO, (LUZia Fígueíredo) explicação custda .ds "um ilustee parlamenrar da Are.
- o sr. aénriq\\e Fuoke '_' o sr. Alfredo Wemer Risse. '

.
na (J-0512). "

,

'. - 'o ar. Lutz 'BeBeti ''':''', a' sra.: Beraardlna
" ,�la. 0,8 Feverf;n�o. '. "

.' .

" ,,' SENADOR AGENOR MA'RI'A �,Está 'S'1il t1difi-
de Aguiar 'Cunha, em EV�Dla �ll�a da RU,ch�(Elslra.l�al!1t) Behhng ooldade, por, Dão saber� como 'ocupar o' apart. di

Did' 17,-: á', GuaraiDiriin Ge,oval:u fIlho de A�lrlnO (Resl Margõ) d08 Saotos qoa�ro qoartos, em Brasília', com uma eséotta d'e It'
.� a arl' Elfrida: Ka!��

.

_ a sra; OdilR, Bertoli.. .

Dia 09 Feverel.ro. . i
• ", .',

- onze - filhos (J 0512).
'

", "
,

.

ger, NicoUni" em Curitiba' Moretti ��; k' MárIO Ferrazza Junior filho. de, MáriO (Re,nata) Fer�
,

4BSOLVIDA ·...:... ..0
.

STF<"fê�lo com'. adlvogada
- ö sr. Donato-Friedel, D' 21

.

raz.za. - ." Frárioisca Abigail Barreto Pàrsnh08, cOlideDada:'il 10
.

T' .R' -d N'" t
W Anita fl.l.ha,<�e Alc�d.�8. (Ada) ,�astrow _ '. t,

' , ','� Bnos., de ,prisão pela Auditoria Militar, por'fassaho
ft.,�

.

rea • 101, o., or e (
" __: o si: Pedro M. _Per';' 08 cumprltDentQs d�ste se,manano,' em 1969 80 Banoo SoUo ,Maior (J-0412).:- I,.

- a sra; Dite,,) Fg.pke ,'feito ,,'

'

'.I'Á ,

FRAUDE' ELli'ITOR "'L -'0 '·TRD 'd' o· Oea'r".
Ribeiro, em. São P�ulo '

' .

a iS III ii

, ,,', ,'" - a' jovem' Ervina I d 'd
,.

M' d
·

R id II S A
8nuloa oma or,n8 de ',Piqoet Carnelr., que iinha 263

Dia 18'�'
" Pedri l," .I:�- n

'

I' � a 8Ir8"1 D'
.

ß ,', ,- cédulas para 213 eleitare@."Tamb6mas!!Ia'·,senhoraD,
- .0 jóvem Guiöo Otá!' �" .'. ;"', .

..

,,-

'.,' Fraude!: fói denuDciada em. Porto, Alegr'e-,RS.,na l,I
: � ,8 JovéDicIR9sem8'r'Y' via Bertolini -,

,. : � , ,.' úma, én.ol.endo 9 candidatos à Oâmara Feder,sl ,
V

.

t
' ,ff., In'scrição DO C,Ge (MF) 84430,644/0001 -;

�Ig "Aos Aniversariantes .. à Assembléia Legislatin. MDB e ARENA qoalifica'
o m,nino Jürgea OI comprimentos desta

": Assembléia, Ger:al Ordinária , ram' analfabetos. O joiz Minot ""ptinôu a
-

••.
'

Georg filho d. ,Gerhard . coluna;
, ," ConvoQacão ,,, Ihacada. A Poltcia Fed,eral tOnlou cont� do proceuo '

Hermann, em Corupá Pelo presente ficam convocados os seDh9res acio·' em a.mbos Estàdos (G-0412'). ' ".,' .

- o menino AdersoD "Correio do Povo" 'ni�t�t� d�stá sociedade p�u:.a _�,\�a�!lembl,é!a gera! ordi- SUBsíDIO 'PARA V'ERE:ADO'R - Em' 1975,
Coutinho ,Müller

'

'mÍJti-a à realiza,r-se ,no dia 20 d,�,fevel'eiro;tlle, 1975" à&l5 será restabele6ido. maB a populiu,ào,:,mlniicipa.l ,deve�
Dia 19 um Jornal hora8, no ,escritório da firma ii ruá "Venâncio da Silva rA ser de, ... 200000 hab. (J 0412). '..... � ,

'

PôrtO n.O 37, nesta cidade de Jari!llJuá do Sul, afim de r
.

MILLS .:_ Exausto, hospitalizó,)' se depois. do
_.. o Ir. Alvin -: Bnke, a serviço do Povo deliber,arem', $obr.e ii seguinte, Ordem do Dia,'. .

no.o escândalo com 8 "strip teaser" ,AnnabflUar Bahia•

•�- E�trada� l!0v� ,
, ,1.8,�, Julglmenlo dos documentos e conras, do tela (a F,Bnne Fox). O jornsl The Àrksns8lil Gazette,
exercício enctrradó em 31 de Ourubro de 1974:

'

o. mais, import1lnte do Estado do depotado, exigiu,
2.° - Efeiçiio da Diretoria para' o bienio. de que Mills "passe com lo.al iódiscriçõEis pública. ou

1966ft977. ,

.

renuncie, (G-04:12). ,

6.° - Ble,ição dqs membros do Conselho Fiscal. O BEIJO - PeritaliI alemies estabeleceram uma

4.°, _ Assunros de inlerisse social. tabela fondada em péaqllisa Itéria, 'fJ qoe; assim, po-
A V I S O -- de ser re.umida, notícia auspiciosa para o uDiv�rso

.
Acham-se à disposicã'o dos senhores 8cionistila,' de infelizes, que enfrentam dieta. porque o beijo con-

na sede. social, os documentos a que 'se rdére o arli- 1i0Dle eslorias. ,
.

,. ',<

ra 99 do decreto-lei n." 2,627, de 26 'de selembro de BEIJO OOMUftl ou DE TRATO SOCIAL. en:
1940. -,' tra patentes: 3 caloriu; BEIJO FORTE - d. nítida

laraguá do 5ul, 06 de JiilOe�ro de 1975, conotação amorosa: onze calorias; B.BI,JO DB AMOR-
loãe Germano Rudolf, CPF - 009676639 AMOR - Longo.' e c8pricha�0: 17 '�G-0512),

, ' ,

'Direror GerenIe. .'

PULGAS - Iotadiram
. agora a Califórnia em

proporção 'superior à registráda no decênio de 1930,
em todos os bairrol--ricol e pobres. Elas chegaram
ao bairro de nitel soeial alto ....... Bnerly' Hills, de
IDodo que Hermes, uma dss 8ua8 famala. lojaà. 80'

_eÍle lençOl estolas pr6prias para ,di.farQar as colei·
ras,' ao preço de 50 dólares. Um jornal da Los Ange·
1.. publicoo • sogestão de uma leitora para ó com

bate dos; 'sifonãpterolS,' em que ela lembra o êxito
qUI ie obte.e hi 40 an9B: importação- da Argentina
de um inseto q:oe t.m apetIte .oraz por pulgal!l
(G-231l), .

'

". .

A Organização Mundial de Saúde e a Organiza- ' kDVOGADO CAIA COM MULHER QUE Q1:JA-

ção 'Panlmericana c;le Saúde e�tão de acordo em que-
SI: CEGOU - Ele: Burtan Pugach. Ela: �inda RisB,

.0 melhór i�strumeDro de prevenção do cancer gineeo.. 80a .ecretaria; a. ooorrAncia�data d, 14: anos. Cu.m�

lógico no mUDlllo inteiro ,é Q planejamento fàmiliar. Es- prida a peD8, ele, com ,47 . anal e elri" com

II afirmação foi feitl onlem pelo médico Walter Ro- 36. oàsaram ein Non York. Pugach, que era cu.do,

drigues, secretário-executivo da Sociedade Civil de pagoo a 3 ,tingsten ,2.000 dólares para qUI atiras

Bem Estar Familiar n.e Brasil - BEMFAM � profe.- sem icido no rosto de Lina, inutiliz8ndo·lhe o olho

,

lor dá UFRl, ac�ntuando que isso se deve ilO fato de esquerdo. TIVe leieseu 'registro d. ad,ogado' calBa�
a. mulheres que procura. a,8 clfnicas de plàDejamen- do. en(Jo&lilto flua mulher requereu a' obteve o di,

lo filll)i1iar serem aubmetidas pr�viamenle., exames de vórcio (G-2911),
..

prevenção de câncer giriecológico, que, uma vez di"g- PRINCESA, PECA - Ela: Eliz'abeté Bagaya
nosticado·" tempo, é perfeila.e.t. curável. e o câo. Ministra dI Rfds9ões Exterior•• de Uganda, foi liCU":
cer g'inecoJórico representa 50 por cento da incidência aad. de �anter reI8.,õe� �moroBa8 com om eoropeu

do ma'l aa. mulhere..
' 'deloonh,cldo, nom banheiro do aeroporto, .de prly,

,

-
.

' Paril, ao voltar da Koln. Alemanha Ociden'al
Revelou' o professor' Walter RodrilJues "qui a' "(J-3011),

.

BEMFAM possui no Rio de -� laDeiro um ,Laboratório
Centr�J d�,_ Cipatologià onde .ão .examinadas, diariil-:

, 'M'o'n' I·t·o:r<e's'.menre ele 100 é)' 400 lâmi'nas. O Labôrilório m�ntém ,.
arquivadas' a� 'lâmina. nornulil e 'patológical, consti
fuiuldo séu .rquivo o maior repositório lie iofo'rmações,
estudos c documentação citológica do Brasil, Existem
atualmente, --' disse - nUlis de 150 mU lâminal arqui:
vadas. ."

.

"'
II

,Aniversários',
'

,
.

,
"CORRflO

'

DO
.

POUO"
cFase'!r' anos hoje

"

_' o Ir. HeiDz Blo.feld
.....;. o Ir� Faultino Rubi

Di, 'em Ouritiba
,

,,� • sra. Silvia 'T.b.om
sen, em Blumenau-
_ o sr. Artur Val,el
- a sra.'Tereza Woif

Rau
,
,_' a Ira. Lourde. Be-

lletí Pedri _ _;'
, _.:;. o sr. Mário.. Viitório'
Ralsweiler, presid�n,te
da' L.J�D.

Flndoçao: fJituI' Mulle':: - 1919

COCMF 8'-436.591/001
.

·1975.

-t
' Diretor '

'

,

Ea,êDi� VUor Schmöckel
.

ASSINATURA:
ADuail • • '. :. Cr$ 40,00'
Semestre • .'. Cri 22,00
Avulso 'o' «<:« • • CrS 0,80
Número atrasado-�Cr', 1;00

•
.

_ ! a menina
Pavanello

ENDEReÇO:
". ..' Caixa POltát;19'

.

Sueh : t I'Ró. " D.· 130 _ FODet '2023
,; Jaragtiá do Sul • S; .Catari�a

,-
.

:�otafogo Futebol' 'Clube �

- Assembléi� Geral Ordinária'
Edital de Convo�ção

:

Ficam' eODvQ.adolil tOdOR os sócioJl dasta lIIócieda-
r de para comparecerem' a ASSKMBL:mIA GERA.L

ORDINÁRI.A., à realizar-se no próximo dia 09 d.

maJlçö, ii 9,00 horas, em l_a oon,oe14,äo et à. 9,30
horal em 2 a contoca9ão COm qoa!qoer 'númerc;> em

lua S:ÉDE' SOCIAL, na Barra do Rio Cirro, ,;, pará
deliberare. ·80bre a s8Juinte ardam do dia: .'

, l�·J - PREST�ÇAO JD:1i: CONTAS;
.

2.°) __: .,LEIOAO,DA NOVA DIRETORlA;
3.0)..... ASSUNTOS DI: -INTERESSE DA

SOCIEDADE.
.

OBSERVAÇÃO:- S6 terio direito à' ,ato, OI'

,sócio. qae ,.tinre. em dia oom 'suas mensalidades.
'.

, - � Harry Kühne - Presidente'

,limo.' Sr. � Inspetor' Regional de
Tributos ,Estaduais .. 5" Região - Jville.

GBRHARD SCHÄFFeR, firma eslabelecidll
à, '�ua 1 (Luiz Sarli) a.O 1660, eRl fIlereu Ramo..,
nesle muoidpio de Jaraguá do Stil, Eslado de
�anra Catarin�, inscrita na Exatoria ElStadual de

Jaraguá do Sul sob o.· 089.007.00006·1 e, ao

C.G,Ç.(MI') sob n.o 84.4j3.62�/0001·11, leDdo,�m
vista o dilposlo nq artigo 1.8. pllrarrllfo 5.°, da
Parlaria n.o 117/71, requer regime' especial plr.
utilização de notas, fiscais de eatradas de mera

cldoriaa, plira fios de transporre "de arroz, ad�_,
qujrido dt ,.rodulor não inscrito, para qu� ia,for-
,ma o seg'uinte:

'

,

.,
"

1.0) _ Que, i'eqper regime especial para,
traalporte de arroz de terceiros lavradores até. o

páteo do eDg'enho para após. ler beDeficiado.
" 2.°) - 'Que, para o transporte do IIrro�, ir.'
utilizar 05 (CiDCO) blocos �e' notas fiscaia de en..

tradas, s�rie E 2, numerados de 000001 à 000250
sendo cada bloco"de 60, notas. os quais serão

,impresso. aa �ociedàde Gráfica '�Avenida' LIda.
de Jaraguá do Sul-Se, DOS quaiS irá cUar tão
'Iomenle o nome do produlor, tl.ta;"" quantidade
dt volume, mercadorias e transportador.

�,o) - Que, �pós efetuada a devida' clas

sificação do arroz,' será expedida ii ,nola fiscal de
entrada, série E-l, acôrdo c,?m, p que :defermina
o par�grafo, fiscal 2.°, da portarili acima citada, .

nl qual flJr-se�á men.ão do numero, sitie e ,dá
Ia da DoIa utilizada no Iransporrel e ap6s o ar

roz será beneficiado para po,terioi' venda.
Nestes Termal',

.

P. Deferimeáto
-

am Jaraguii do �ul, 06 de 'fevtrei'rô de 1975. . 1\
/ '

.,'
' ".�. Gerhard Schärfer

N àscim'entos' ,Cp.ânica
Carioca,

.

BEMFA,·M
S.ociedêlde, Civil d,e, ..8ém

\
" ...-.

',Estar Familiar_ no· Brasil
I.'

.

� �
.

: Di,visão de COlnuniéaQ,ão'

Pessoa" Físiçà

'Acenfluni que, embbr. uma campanha' de preven
ção ou diagnóstieo

.

Prt�!=oce, do _' câncer ginecológicQ
não seja meta fundamental, da BBMFAM, ela pa
rece como uma cODcequêÍléia do planejamento ,familiar..
Nos_ii expériência é uma das

. maiores, seuã'c) a m�ior
do' Brasil.,Ein nossa experiincia, as pacientes em UIÔ

de anl'ieoncepcionais sob a' supel'visão ,de nossas clf�

nicas, IJpresent�m um fn,dice de câocer mais baixo do
que o da 'população em ' geral. IS80 porque _ expli.
cou. � DOISIS pdéienrea voltam regularmente as cUI,1,i
cas, antes e durante o tra.ameDto' anficoDcepcional,
que lé -Iempre ,provla6rio, POis aomos coatra qualquer
e�terilizl!lção, medida .inéI1l8i�e conde�ada por ,lei.

"O Posto' -da Receita. Federal de Jaraguá do Sul
comunica a08' iDter�s8adol que será ,reali�ado ,o

curso de'- Monito'res para ,o"preenehimento de De·
claração de Imposto de Renda ....,. Pelsoa. Ffsicss,
ministrado pGr funcionário. da Delegacia da Recei ..

tIA Federal'liIe - Joinville.

LOOAL � Aoditório da A"osIIÍs9ão CQlDercial
e Indqstrial de . J8ragu� do Sul.

Data - Dias 24 a 28 �e fevereiro 'd:e 1975.

HORÁRIO - Dal 9,ÓO às 12,00 .. das 13,30 à.
'16,30 horas.' .

BNDEREÇO - ,AY. Mal� Deodoro da FODleea,
3�8 - 2.· andar.

'A inscriçl.o e o curso serlo gratuito••
LO,CAL DA INSCRIÇÃO - Posto, da Receita

F,deral. _ Av� Mal Deodoro, da Fonleea, 1086

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

Senhores' Acloniluas.
'

'_
,

" "

Em, atenção .ao qu'i determlnam os' estatút8s so

ciai,s, apresentamos o reletörto relativo ao exercíeío
,encerrado em 3 I de Outubro de 1974.

'" ' \, '

'

, Pelo Balanço Geral e a Demonstração da cO,ntl
'de lucros e Perdis, encerrados' em 31 ,de Outubro de
1974, bem, como o perecer do Cooselh� Fisc,al, sen

(la que o r�slllt�do apontado aSlSeDla rigt;»fosamente '

em *lançamentos de nossl escrrrl� Estamos' ao inteiro'

�!spor de. V. ISS� nl ,ede �ocia.l. da soeieda,de, :".rl
, quaisque,' �utr�s ,e.clêlr�ci,p'!entos ,que ju.l,arde1S"aeçc8'
sárj'O�: "í ' , ,

\
,. fi '" ; " .l"

'

João Germano, l'lu�ôU� Diretor "(Jér'ênte,
,

, ',' CPP,'009676639
EWIl,do Rudolf. Díretor Comerciai"
I" 'CPF-009676469

iBalaDço Geral enterrado ,: 'ea •

, 3'1 de outubro, �d�. 1974""

MiFiO-.: eil"••
A i�prens8 eatarinense rev�la um' easo ,raro '

Prosseguem em Portugal' os, trab,alhos de ,!A, li,s..de acontecer. Enquànto"'no campo 'S8 realizava a ,�

partida entra' o Figueirense., da 'oapital e 'o, Int�r�' tamento dos eleitores, como preparação dai eIeí-

nacional, de Lage8. pela disPlIta' do tItulo de � cam- ções para a formaçio de uma, Assembléia -ConIli",

d 1974 b tíd 1 d Ih' iii tuinte em março próxinio. ,�

peão e", ,n08,�, &S 1 ores, Or;tg., 0,8 o "B:cres a
Os v.ermelho,s, apesar' de toda a influência quetorcida' e�cafifad'a pelo leu: elubs, D08 bastidor."; �

.

diziam08 desenrolavam-I. os lanc.8.verdadeiramen- gozam �entro _do novo ...gllpe lu.o� começam a

te ':einematográ'icos do sfuiú'e8tro judicia.}, levado "'a expre!lla� seu te�or de que' � PC., �Ieanc., uma

efeito pela Justiça I do. Trabalho ,'apreendendo a' j,�otaç�o lDexp,re811'Y� .no, próxI�Q p�elto:. "

,,'
, ",'

"F" ".'
,
".

"

. ,'_ , � --'� ,- ,- , ' Álvar..o Cunhal,Jlder do ',PC,. ministr. •...renda d� IgueIra. "

t ' t' 1 "d 'd' l' tHá já longo tempo, a JUltiçe. do Trabalho vi-,' pai a, pll8BoU .8 apon ,a� Irregu arl ,a e. Do a IS B-

nha ten:tando �lóquear as rendas de jogol do Fi. manto do. eleitores. AlIál, ,mesmo que houvesle

gueitense sem ,;:esultado., ,�m recen8eBm�Dto corr.et,!. pode.•• perguntar�e as, '

Todas a. tentatiYa. _ 'e foram, muita. _ 'el- proT&Teil!l próxI.mas elelçoe••erlam de fato buas
'�

barraram
'

em ,.edidas, ad�tadas por 'aquela. nu� paf� c�j� Impren�a e�tá, amordaçada;
agr.miaçio que impediam o óumpi'im.nto do ma.�a' ,

OI J6�nall de ma�or tiragem fo�alD: ooupadol
do judicial. Ora a. bilheterias se encontravam pelos comitê. eequerdlltas. E o� perló�l.o� meno

vaziai, com "vales", ém mlos' dos rttlponsáveil rei _9ue se atreve. ,a te,eer cdtIcas ao regime, ,têm

Bubstituindo o ,dinheiro que, de-veria encontrar 88 sofr!dopesadal mult.as, sendet até mesme .usponso�.
Da caixa.

'

- '
-

,

'
O que earae�erlzará,.D,� tlDta-nlo, ,a falta" d. 11·

.. A renda do ja,go. 'por contráto antecipado, delll- ber.dade nas próximas eletçoe!t, em, Portugal 6 qu,,'
tinava-sé totaimenÚ. ao ad,yenãrio; .ete. Anteontem ��Ito provavelmeate. � povo terá '.apenal a p08�1

. Imlbilizldo - Técnico" maie uma' tentativa le.,ia feita para execuçlo da m.� �llId8de 4e escolher entre 'o,, oomunlsmo � o soola-

Conslruçõea; Terrenos, Veículos' e �ces� tlida ju.dieial, ',eó que ,d8sta feita. Oficial da Justi,a 1I8mo. "

"

,

,.'
, , -.

sórios; Tralores e Implemen.fos; Equipa- possivelmente ,por r8:?iÕ8S de saúde ou outra" jaata �p�Dola lurge agora co�o provável candld��o '

mentos. Máquinas • hJstillações, Mó�eis ,� ,

causa, nlo .ra localizado.. ' do Partido P.!>p�la'r DemocrátiCO, de coloração Dltl-
e Uteos.ilol,'Con.truções 'ern' and.manlo Como, a JUlti"a :teria' que 1I0r e�éreida' Da damente soclal��ta. I • '

.', • .. '

e Ativo Imobilizado 'c/Reavaliação ã82.464',61 o,easião certa, outro Oficial 'de JustiC}a recébeu dai :' Em entr�vIsta conq.edlda ao. .-emanA.rlo Bxprel-
Imobilizado -- Pinanceiro, ,\' ma0.8 'da Dra. Io.ne Ramos, o mandado j,udicial a ser I�', o galo Spfno]a maDl�fe�tou Beu d'e_eJo de condu-'

Parficipaçõés, Banco do Brasil S/A. COD- cumprido, como de praxe, ,com o apoio policial 8e
Zlr Portugal por u� .0�lah8mo ,em liberdade. atr,a-

_ta Pep. Vic., Sud�ne, 'Sudepe.. Ernbraer e necessário. E foi cumprido, ao, menos em parte, v61 de uma peculI�r, �la, portu��e.a. "

Reflorestamente, BaDco�'CODtl Dep. Vin- com " apreeosio e depósito de parte da renda 'do: ;. .' To.dol 08 brasIleIro!, '�oDh�cem .? desastre ,da,

culados, Puadesc, ObrigaçÕes EletJobras,,'
, 'jogo, no montante 'aproXimado d� 40 milhõe,lI aotigos,., .v.a' chll�!:la para o loclabsm. ou revoluçAo na

Decr. [ei 167
", ,

43,t04,06 , ,A ap:r{)xjma'çio. dOI Agen,tes. foi "um Deu. nOI lIberdade de AUende.

aouda". Hm ,tal de Ferrerinha elitro esb.aforido 'pe-" ,

Será qu,e 8pfo.ola deseja transformar-se DQ
,Disponivel", '

;.. ,

So 9 las biJhfterial aos'gritos "ai Tem',teles". "seaura 8 Allenda portoguê�?Caixa e Banccs ",3.36 ,61' ..

Illealizavel' c i ", ,"

• grans". E no cörte-corre. somente ,uma bilheteria

Reflorestamento,' Mercadorias,' Almoxari,fa pode ler bloqueada 'e apreendida a, randa DO mon-

tante citado:
"

,'�
,

" ,

d'o Contas Correntea, Devedores. DupH .. , -

'" As demais, Ba' 'anura doa acontecime'Btos, '8pr..e-
calas ii receber • "

169.409,76 sentavam, z,ero de'renda .. Discussões, ,e grit08 1.öio'.
Resultados Pendentes .,' .. , impediam o procaSilO legal que vinhliP. de ser ,cum-

S�guros à vencer-sé ",'l.978;éi9 prido. MSI não pararam ai as deeventuras de um
,

O Serviç'o, de Extenslo Rural deste 'mu�iefpio
, ,Compe.�.çio "

• Ofici81 de Justiça, cumprindo o Beu dever. Com o atua a,través de uma eqúipe de extitDlilÍonistas, 'que,Ações Cauetonadas' 2600 d" h
' '

d'd '1 .

t f", J ' '/, ,

' ',' 10, eIrO apreen I o, os ances segulO es ,oram ver- levam as eomunidadp8 Jaragpaenses. umamansagem
,

, r
' ,.;' ,Cr$ 6ãO.346,4ã dadeiramente cinematográficos. O tumulto instâladO" sobre agriCUltura e bem estar sociá!. '

"

, --p,.& '§ 8 'I, 'V O . " 1I!0msdo a' rellislênoia ao cumprimento d'o mandado, Você provavelmente, já ouvig, alguém dizer
Ião Eligi,el, ,,' .� l'Taram (') agente da Justiça unica

I
saida eltratégi· que goSt�d8 de, m�mir 'em um ,l!lgar!inho, b.91Q!

Capital. Pundo de Reserva Legal.' Lucros ",' ea, pulando o muro do "Orlando Sewrpelli':. "

Também já deve ter ouvido expressões comö es,tá:
SUlipenBos, Provisão pera criditos: duvi-

,_
.

Ê., •. �migo., sio coila. dó futebol e'.. a B8te é o lugar mais tri8te .que conheço". Ai, entra
dO,S9Si' Fundo de Deprecii'ç�o c/Reavalia- ' moda pega...

" ,

o seniço de extensAe:> rurel. Proouramos mudar Gs
ção, "undo de ,Depreciação. e" Saldo à '

velhos hábitos, aqueles dOI tempos antigós por uma
disposição d�. AS,8embléia"

,

616'.t48,1'ã,Pr e'v i d ê n,c i a técniea maito beni avan9ada. gara'ntind:o o conforlo

Eillivêl
' .'
'i,.

\> e, a s,aúde daquele,li qu,e quer�lQ venc,er." '

�,

Duplicatas Desconladas, Contas Corren-
i'

, Arnoldo A,lexandre
� Qualquer melheramento 1)0 ,lugar onde vl)e�

t C d 'I f'" Ar' I' tos" v,iVà, 'cGns,titui um oreci.ento de" comuDidade. E�te �es- ,re ores" ropOI os " pago", ,mpos " Sab o prc�testo da vulneraçi.6 dOI; artigos 1.0
na fonte à recolher, Có.otas à Pàgar" e ,2�. do' Decreto 53.831,/64 (Apolilentaderia' Espeei.,1),

é o nOS80 objeti�o. ,progredir: seQJ;pr'.� "

,

,';'

D' d B ;1 S/A' lIt 'p d' 'Pará que 'Você, e sua eomuDidade alcancem,
uªnco o ,ril$._l:, ',' Ljmpr._ a" ro, \ ".','.,' o INP,S t,eDtou impugnar.,' através d,e aTocatória, 'a
A'"( I P d"R I' -rd

" ' , .

116178 ãO \ ÍlIP bom desenvolviménto, devem ser observadas 'a.
gr e!) ii e u,n o, ura -re,1 o

" }"" concessão da aposentadoda ao in�el!essado, ,oujo etapas de melhorªmentoa de lIua eouu1.nidade. '

'

'campensação ", ,', Aeórdio n.- 576/71 da Prillleira T,tirma 40' CliPS", Observamos' isto _ubiDdo os d,grau8 des,ta e8-
(;auçäo da, Dire:oria, .' 'H,"" I, 20,00 apresenta, o seguinte:

.

" 'd'
'

, ,

" '/, ,.,,,, � ,'�", n Cf$ "(�lSO.ã46.43 ·�Tr.ta�se de ex' empregado 'de' utrada de fer- Y�r�iica� õ. re8ultados.
" "

,
,

, !. n;,: r _

'

" I., � J, '\'>- �,' tíl'
' ro partIcular �e usfoá de 8çúcar� ESS8S' trens, ge�, ,Ulár todo o auxflio dis�'onlv,el '

Delllonstraçao da Conta ie Lucros e Perdas reimente, funCionam per�anentementA só na época ,

,
Motivar todoe a tomarem parte

" .t
'

O 'I: b -- 'd'
,

197�'
' da 8afra, da moagem. Ê, comum 'que '(;I Foguista. E tbit'

' ,;,

", j�m ,3,1 �e p
u u, �o, ,e ..

'

Auxiliar dó"maquinilta,"· abast@cendo a càldeira da
. 8, a Ör���za;n6 aS"

.

, "'"' D .E B I./J_' O, '., loeoinotiva com combusttvel (lenha, bag�ço, etc) Conheeer asua comunidade
Renda de Trato!'es; .se�viçolil, -ruDd�\ de '", também seja o. Ma,Dohrei,ro. Não' há incolppatibili- j! • �"

- , ,_c Estaír.�c(j),nvicto�$Io 'suce.so
'Devedore�S.oÍlvidosoa, Produçáo"Pro'Pria, �, daúde e aNII.im funcionava em', tOdalBé" ��d USJina�f' de Rosemeire P. da, Cunha' ,

' <,�
R'e:ndas Diversas, JUJl0S Auferidos e Mer� , aç caro ,OB au�os encontramos, a IP _a Jlstl loa· ExtelÍsionilita tia ACARBSC .. f h;,' : � r";, !

c(td�ria8 '

.
1 , " , ,682,&32,76 çã.o Judicial, uma I�r}e de ,indicias

"

e
• provas do "

'
, i \

,

.' , :,� BtE,D"I"T O '" ; ',i ) que ,é' a{irmado pelO' 'aséo,ciado, inclusive infofB!l'e,. f' "
,

"

,,1.' ,i , "
,

. ," "

'. ' ' das Fil:lcais do InstitutQ. Há declàrac;ãQ .do SiDdiea� Marl·so'l, S. AI!' �

.

In''d' "'d'o
'

y'e's't'u"a"rl·'o' ,

DepósHo Mobr�l, ,13.°' Salario, Prolabor�" " to e de ex-coleg�s. Os do·�s. de fls. 42-verso e 50-
' •

,
•
"" "

,

'

htll'ostosde Rênda pr. fonte s/fretes, Se� vetso, declara,ç'_o 'dos Fiscais' do Instituto, apoiam' " .".. -,
'

gurOSí 'Pis-Faiur�ut��[I,to",Pis·lmpos�os, '�e \ . , r" i" 8111 afil'mativas do recQr}'entê, e o de f18., 4'4",da eDi- ' Edital' de "Convocação
Rençl�.,.D�póS�IQ, PiQ" C_prilripuições �,e:-, ' prêss,' confirma que, n8, sálrá;, 0 rêcorrente, ,trabà- .Assemoléia" Ger&l de:' Constittiição-
rais, fNPS., PGTS., Ordenàdos e Pérlas., "'., Ibav8: cO,mo Ma9uini!Bta e nas eQtre;::safr��>� ��,n;t0 Pelo prelente �dital d. convocação, ·,i� con�Pr,.etes ,e CarF�!O,S� Dep.ó��t? fro'�rra, L�z , Fog�Jsta. Apega'le O INPS ,ao,' perlodo em' que' � vocadôs ós' colaboràdores, dâ Mariaol S. A. Indústria"
e !�rça, D,esp�s!Js .�a�COf.ra8, l.�po�tQs, � , h

"'.f ,re'�orrente poderia térA trab,alhado 'unicamente como do Veetuario para reunirem-se em asseiDbléiâ ge�Selos, De8pesas"Otr.ªlspe�i'-mu)l�s, Pundo, ." "", Manobr:ei'ro�, Mas ,eS88 perlodo nio e:X;i;8,té, p�iliJ ne..
, ral de conätituiçã." afim de CODstitui'rem uma a81Q+de 'D,evedore� ,Duvidosos"Bu,ndo de Deplle- , , " nhuma u8ina de açúcar Ie daria a6 luxo de ter um,' eiaçAo 'recreativa, esportiva,' social 9' cultural, qu�eieção ,cIRevajiqção.; F'uadó ,d,e qep�ee��- empregad'o unieaq:íenle coiDo Manobreiro; o Fogui.- será realizada na' lede da empre8a� às 09,00 hora.

Çã9 II Saldo à Disposição "da Aasemblell .. I �a dess��,plOqQ.'QasJopomotivas;de usinas" a(:mmulam, do 'dia' 22 -de fe'V�reiro de 1975, com, a' ,séguinte or'
G'aral "

'\ 682.õ32.76 sempre. aI, dual fyoçõe�",;" ',' (i'., _" :
.,

"

dem do ,dia:
'

.

JarlJguá' do Sul, 31 de Outubro de 1974.
"

A d�Ci8ão, pl�Qár-Ia· favoru:el ".0, .segurado
João Germa'no Rudolf, Dlretor Gerente t�V. aind'a cànlirmado o Acórdão' ,ri.c"· �.092/72: do

"

' CPP-Q096165ã9 Plenário do Co-nselho i de Récurs08 da Previdência
Ê;ald� Rudolf, Diretor'Comercial So�.ial, que. por Bua vez, manteve (, Aeórdio 'da

• \'
, " ."'" CPf'-009676459 Primeira Turma.'

'

,;
"

Rolalldo Jahnke, Goíuador ---......--�---------,-----

.;CRG-SC. 16D_6'le",OeC 146;010 Pt O pa ga ç ã o do ó d i Oi
PARECER DO CONSELJIQ FISCAL

, Os abaixá .ssi�ad'ol membros do Conselho Pis';'
cal ,da firma INDÚSTRIA DE MADEIRAS RUDOLF
S/A., lendo examinado detidamente as confd�.d'e resulo:
tado, dem.onstração da Contas de Lucros e Perdas,
bem ,çomo o ,balanço Gera:l, encerrados e�, ãl de Ou
tubro de 1974 são de parecer que os referidos' aIos de�
Vem ser ap.ro�G1dos nos lieu., precisos lern�os, pela as

sembléia rerál ordinária' ii -::rec1lli%ar-se' oportunalIlente.
,

Jarafluá do Sul, 18 de Janeiro de 1975
: .' Amadeu Mahfud � CPF OQ99ô3989'

.

-'" Heórique Geffert, Juni'o;" '-, GPP )Oa6722�ô9
Bernàrdó' Giubbâ Junior' - CPP 005720908

,CGC D.O 84 (30644/0001
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Ren,da, de p'ut'eb'ol
,é, .S e §,ß e s t raäa

,.
,\

•

.<:
- •

Pólítica' Internacional
.

.

);!
'Indústria da lad.liras R'o�'olf,' ·S�A1

- ,,\ .

'-.,"'

AT,IVO"

- ,"

(ABI�.)

AClR'ESC Infornra"!

;
I,

,

" JERUSALEM, -. Os "judeus do mundo li
vre devem' e�tar 'p�eparados para cpoflitos àber... , 'I,tos com, os governos dos paises oride' vivem, de
vido à suá> politica' para com o Oriente ,'Médio"�
adverti1:1 ontem aqui, Q' dirigen�e Naum' Goldman. '

,

' Em seu discurso inaugural da sexta seS$ão
do Cohgre,� judaico':mundial, seu 'presidente as

segurou que "a, 1"',a de �e, entre Israel e 'o ín:un�.
do não,judaico, chegou, a seu fim". Palia 'e)

,
octo�, <Re$idinQia ::' Dr. Nerea';ltamol, 41� ','

genârio Goldm, ',:8 simpatia por !.:r,ael,múdou pe '--

co_up� -, .A.:l!nr:.&. CAr.A:a.I_A
!:paneira radical, salvo nos';Estados.,Uuidq�'�, :'<? '

�__---.......--__.----..;
� "I

)" 0;- ...

1 - Constituic;lo; ,,'; ,

2 - Leitura" dilicU8Sio 8 aproTaçlo dOI esta'
tutos eociai8;'. "

-

,

'"
,

'

'S- - Eleiçle' da 4iretoria e Conseiho fiscal;
," - A1'!8,unt08, diversos., "

'

,.. \,

Jararuá 'do:, Sul, 28 de , Jaôeir,o de 1975,
,

; I�go S�huster � p.P.F, n.- 165.873.756

.'

'Dr. F..aacisco Aníö�i. Piédlae'
,

'",' _ :2 .D -.:co ;." ê.B.:"'; -1-2'
,

(C.P.P.) N.o'004384.79
'

Oirarl'ia e> Clí�ica, �e .À.dolto. e Orianças
,

P..�l'tQB :.- .n,�e�Qal!l' de.. S�nh6ra8
'

- ...

, HOSPIT,AL JESÚS DE N_lzAR:& '- ool�upÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o carnav,cir em
Jaraguá -do Sullesll

" ,\ , o CamaTal de 19�5, esteve animado em nossa, cidade,
,

eare paeud�lIlil,lo vai por,. coere do .bom humer ,reunln'do os foliões noi salõ'es das sociedades recreativas,

A L de' t' d.

carnavalesco, Nãó participei dos festejo� ',de ,Momo. Emboracarente,de,adequada decoraçlo dos salpes. os ale�es
"

"

u ta O,· ,0·0 te s a o
PreferI deSCiJBçilr e J{, de cabo iS rabo <) último núme- aliditos �e Momo, nlo ligaram para o ambiente e 1Ie diver-'

ro d,o "Correto do' Povo",
'

, � e

,

" '" �. ti.am até as der�adei�âs hor.,s da, ,�. - �ei�a, de �1nZas. ", � / Coraoel ,JO.O Buallerlo de' AI",nella e Si. (II)
, O que mais me hnp,resaionou foi um

'

arfig.o' es- O que chamou a atençlo da popwaçlo. desacosfuQladas
I,

,',
,

"

,ranpad� ne primeirá-'pág,irul', I em' 'que o Mobre] a,fir'ma a ver carnaval de ma. foi o prometido desfile das escolas de-. O que menos preocupava os jagunços era a questlo dos
. I8mba pela Avenida Marechal, que se verificou -ne domipgo li limitea qu� a elesem nada Interesáava. Com o evoluir d'ls aconte-

'que em J'arafluá do Sul' e 'Schoroeder .uão, extstem
'

'noite e na tarde de, S". - felra. ciment0l! e com a entrada de elementos inltt:u1dos que ;v:iralD
mais GOIIfGbet'os. '- ",

' -.' uma boa oportunidade de resolver pelas armas a questão que'

Q�� coisa maravilhosa! Entio',. Ooveme eonse Cer� de 5;000 pessoas se póstara�, no trecho na P,raça' a diplomacia, em tantos anOll, não conseguiu resolver, ,

guiu arinO'jr seus, propósiios, nesta região? A notícia
,da Prefeitura e a Igreja MatriZ. aplaudindo, a Escola de Samba. /" A força comandada pelo Coronel Joio Gualberto marchou

• do ,bairro. da Nova Blasilla, oomandada pelo Peri e o para o Irani. naquele tempo - 191 Z - ainda. em territ6rlo pa;'n,ão deveria ficar restriia apenas a08 ergulhoeoa Isre- Kênia Clube. da �a cidade de JoinvtUe. ranaenie. Infelizmente o chefe da polleia,do Paraná desviou
guaeosea e Schroedenses, Deverlem oe 'gover'aoa "ltealmente vàleu a nena 'Comparecer à Marechal para

p:artedaforça'p�raCurltlbanos. na,falsasuij(�siçlo que ali hou-

Municipal e 'Estadual dar .. �aior divuleação do ,8COO I;"
h

vesse 'éoncentiáçlo de jagunços.�om o que sobrou o Coron.el
. , ,e constatar o empenho do sr.' Meirelles e se,!1s compan eiros, 'JoIo Gualbert,o marchou até o reduto. no Irani. Intimou Zé

teetmento, 'quando se sabe, que em nosso País, quese que po "'-e'ram'para re"'ver em nosaa cidade o carnaval de�.
,

,.LUI " ..
.' ,; Maria , ,co�parecer no comando dentro, de determinado prazo,

continental .Ind,.' extsteni regiões em que' I nossoe Ir- �á.
' '

, sob pena de ser atacado com àumereso efetivo. Zé maríe., in-
mãos, e", g'FilDde Búmer�. continuam mergulhados nas

"

' "Pela.-aribDaçio q�fs'relnou nos doi$ ,dias �a apresen*açio forma pelos seus "bombeiros" (espia's) sabia qual era o -efeU

treva� da ignorância. O'ministro da Eaucação'deveria' nos leva a crer que o carnaval de 1976, no ano do centenArio vo da policia, nio, cqmpareceu. A força' av�nQou. No reduto

,ser cientificado, ,da' auspiciosa ..mela alcaiJlWada pelo da cidade, a coisa poderá 'pegar fogo. l'eVtvendo os famolos, havia somente mulheres. Os homens estavam numa reza no
,,.

d d mato 'pró:rJmo e ná reza continuaram. Ouvlu.,se um tiro. AlguID
Mobral no' nordeste de Santa Catarina, Lemb'fo me de carn�vais o passa o. �, 'cac,ador; aupuzeram. 'Engano� momentos depois surgiram lagun-
úm episódio oC0�rido em 8rilsflia, quaodo o j., fUIuro .' Altis. o carnaval de l')la em Jaragu. do Sul er. multo, ços por todolos lados armados de Winchesters. revolveres fa·

go.verlJ41dor ABronio Carlos Konder Reis, o depUlado· concorrido e se constitui. na principal motivaçao no trlduo· oões. foices e machados. Numa gritaria, lnfernàl avançaralD
f d n d C � f H C h momesco.' .

..
' contra' os soldados._A luta foi tremenda. Por Infelicidade a ml-

. e erGI lt'I'e ro p in, o pre eilo aos er ard Mayer e, I'rsnz Xaver weigert conta que os melhores carnavaia tralhadora enguiçou. Zé ,Maria de longe aViltou o comandante
,f.' vice Eugênio Vítor Schmöckel, fizeran:a entreflil de de frua foraPl vividos' entre os anos de 1925 a 1917.. Ele pró- e avaçou contra ele. Receb{do atiros de revolver. ferido dual

um, exemplar lieste lêmaoiirio, onde se diziQ OslO em prio o Franz fazia parte, elo alegre grupo. composto entre· vezes o bandide ainda 'óonlegu1� aproximar-se do chefe e des-

1-971) que 97% da popul�ção jaraguaense era illfabe.: outros de Fritz Vogel. Heinrich e, e,rlo� Kopmann. ,C&'1'los ferir-lhe um golpe de faclo na cab�ça. Ferido apoiou-se nUlDa

iiza�a,
.

O ntioistro Pas.satinho feria guardada: o jorDal Hafemann. Roberto Marquardt. He,:'JIlann GehrIng, Rica�do, 'rvore e continot) lutando até tombar. Zé .' Maria foi aba'tido
, 'Hamack, Jorge. Fritz' Vierheller. Erioo Doubrawa e Franz pôr um sargento da policia que lú�ava ao la40 do cOronel.

10m muito ,carinho. pois. C()Df.írmllva, o çoinpJ'i�.en'to ,Becker. ,; c,
'

. .' Morto o chefe a força debandou, deixando o corp,o do Coroael
d�s metas gove.fnamenfais em áreas onde, realmeáfe, se lO cortejo salá' da .Sociedade Atiradores, atual C.A. Bae- JoIo' GUI�lberto. Conto-q-me hã,poueo t�Dlpo, no Iraru" um 'ex-

paNe (Ia teoria pàr� ,o:) praliclI.,', ,"., pendi; passava pela ponte coberta Abdoq Batista e percorria sargent!). veterano da luta que àté o. cavalo dó comandante

A S R' IM' .

B
'. a Blumenauerstrasse, atuais ruas Msl. Floriano e Deodoro; ós subordinadQs roubaram para fugir. Este mesmo. sargento

ra. OS8 y, at;la araUo.· com" mUlb pru- Cal'l'oças enfelmdaiJ com seul ocupantes dev,ldamente fantasl- assistiu a remoçA0, do CQrpo do eoronel para 8, estaçlo. donde
dência lembra a e:xiltênqia d8 alguns que ,oão sa- adas formavam o longo cortejo. a eles 'se juntando o pessoal foi levado em trens especiats a Curitiba. O combate deu-ai
bßm 'ler nem eAcre'Élr. Mas exp1iç� que são pessoas �encal'regado da constr.uç�o da Usina do Bra�1nho.

,

_

em outubro de 1�12. O sepultamento do COl'onel Joio Gualber

idosas ou relJideDÍ em locaJ de difioil 8ceS80; . qóem· Balles bons eram realizados na Sociedade Atiradores e to foi umal cODs,agraçAo, conforne oUvi,de contemporâneol e

b .� d 1-
'

.,' no BaIlo Burh. Ein' 1938 foi.fundado o Clube Aimoré. reali- do'próprio filho dele, General JoIo Gulliberto F. que na época
Ba .,meUuos ou ...

' os pane oas que os mi e'nBrei
'zando-se aid�stivtdades no prédio..(le Tufl Mahfud é _mais, tlnha9anoB.Calcula-aeque9.000pessoas.deumapopulaçiodeum

-

vulcõés deixaram 'na côrdiJhei,ra de serras que cir- tarde se .transferiu para o p,édio �nde hoje se acha instalada póuco mais de U�.OOO pessoas da cidade compe.receram ao en-
,

cu,odam Juaguii do Sul. .

'
,

a Escola Jaraguá, ná Comunidade Evangélica .Luterana;
\

têrro. A forQa, policial e o 'I1lro de Guerra.Rio Branco prestou-
Já não somos um País de ignorantes, Esta ehe O tempo encarregou-se de eliminar o curso, Isto é, o _ UIe as homenagens m1l1tares, O ,coronel era muito estimado

. 'g!lndo',... hora d� dize'r ao's demaill pailelil. !rDliios' desrue de ear�",gens. cedendo .lugar ao_ deshIe das esc(na� na cidade 8 seria provavelmente o próximo in�endente (hoje
, . de' samba"

' prefeito) da capital,' Quem nlo estava gostando �ram os vel-
. 'que ,aq�i n08_fe&'tamclii o.r.anizaDdo� 'planificando li nós-,

" •

, \ lhos potitJ,cos ,profissionais. Jnvejavam a elUma que o jovem
,

sa ,ida 8 que o sucesso e a ,itória não tardam. pernanbucano de grande' clipaciöade, g�zav:� em todas as ca-

Mas. , •. Senhor- Diretor,: delculpe'me à grOSlile- madas 'da cidade.· '

.

riá, eoq.anto eo oaotQ em ve'r8Q • prosa BC- 'sIeg'·r"ia
'

Pena que nio possa publicar ó q:Qe sobre o assunto 1D8' .

\ foi revelado ,em contiança.
,

fila d e r r, O t,a da igoorância em 'nono meid:
timho reparos fi fazer BO semanário: Já notou o Se'
nhor como anda .al de impreli8ão� Até oio 'parece
que o �obral andou por aqlui, Nomes errados. ,pal�
frale s'rrada,H, fraSeH sem .eocordiocia, uso irreg,,-'

" lar de verbos., pontuação inadequada ,f! por aÍ8fora.
,

'Sinto en,�a:r lhe .ésta carta, nesta 4a."feira, de
,

jlinzl.a, Não quero 'cr:iticar. apeoal desejo .colaborar
.

.

' pel;�reÍJent. Eeiltal. pe�imos !lOS serihores,abaixo rela,,:,
COIII 8ste graode jornal. Para que possamos mandar, cioliádos. que compareçam em �osso . cartório par", tratarem
o jornal para qG:alq'uar parte,' S8m sermos motito 'de de assuntos de seuá interesses' -

'

repare.' e ehacat.l. ': ,

Amo Marquardf -, Rto Cerro I - Nesta; Edison Rudol-

Olh b S h D·
,

'1 fo OUo ...;.. Rua Rio BraDco _ Nesta; Elmeraldo Cblodini -

'_ e em, 'sn ar Iretor a u tima edição' 8 I' Rua A. Jahn, 114 _ Gual'amlr1m;' Geraldo �eier _, Rua ,Pe.
loostate a. oão 'tenho razão.

'

, 'Franken, 69 _: Nesta; Julio Stlnghen -:- R. Exp. ABtomo· e.
, Os .redatores, ,OB tipÓgrafos qU91'8cetem8ote feate- Ferreira. 800 � Nestà; José Carlos Domingues, Cal'nelro

ja�am a lillia grande data. OS' re,isorel e todol quan� R. Pres. Epitácio Pessoa, Nestá; José ,lWenceslao S�ares ._'

t .'
.

d I b
-

d •
.

f ';" d Bstr.,Guamiranga - Guaram1r1m; ,Pearcon Ltd,a. - R. ;Ber
oe par.IClpsm a e a o,raeao eS.8 10 �rlDa.t'o,' 'e-

. nardo _ Nesta; VergJlio Cà,doso Caetano'.:- Estr . .Guamlranga ,

'eriam lomar eiforçol para cha... " l meta do' "s8m
.
....:. Guaramlrbn; .

, ' "," "-;

erro". ,
,-', \., 'Jaragu' do Sul, 13 .e tever�1ro de 1975 '

Aí sim, �stariamol duplame,nte, felizes orgutholl�s. [
,

Gulslene Müller. Escrevente juramentada
f ".

,

'. Mário' Tavares daCunhaMello
Tabelião de Notas e Protestos em 'Geral

--) E IJ I T A -L

ANO LVI

-'Escreve
O' Mohral "e o Jornal

o Leiter
S* lide d. Sil,.

Ja"raguá doI. Sul
·Sua 'Loja

Acaba' de 'Ganhar,
'\

I

mais Bonita'
\ '

j
-

SAo AS,LOJAS, ßosCij DE,CALÇADOS 'QUE 'ESTAo

/EM ,SEU. NOVO ENDEREÇO,· AGORA NA MARECH�L DEÔ-
DORO, n�, �90,

I •

, .' ti.

VENHA! NOS' VISITAR E VERIFICAR, AS . ESPETACU·

LARES OFERTAS DA',FF;STA DE:INAUGURAÇAO: ':,
'-

- Calçados" para homens da Linha S�Jldard diretamenfe
.('1:

"

ela' fábrica pc;;r �peD�s Cr$ 39,50 ..

Tam�ncos C!� cepa"para MUlher, Módêlo Verãó Cr$ 29,50
, "

CalÇados Colegiais pe�ó. menores preços ,da, cidade

ainda você leva de graça um" par �e me�s tipo cOlegial.·
. i' ISTO MESMO•.VJi:NH,A VE� PARA �qREDITAR.,· PRO- "

DUTOS DE '1,· QUALII>ADB E
.

VOO:m PODE 'APROVEITA:it
.

O·
•
;.'

•

,:.\ .< '.....
'

• );. I " " <.,,' l

'CR�DI�BSPEOIA� IGosoli.' NIO 'P'�,RO"', NÓS JCSTAJrlOS' 'e"FES,:'
, ,:",..,,',." .t:

TBJANDO'): V6C:m :m QUB,S"'I�LÚORANDO. ",7'
• ",'

- •

'"

•

,- I .,' �
�, �

•
�-� ,,: '�;, ;": "j,

e

Tem 'o 'preseDt�' II fiDl�lidade' de .comuatcer a V.,
Excia.'a'composição da Mês. Direlora Câmara Munt,
elpel de eua'ramirim, eleita em (jata de 04 de fevereiro
úlrimo para o perlodo, Legi�lalivo .de 7'6/77, que fícoU'
assim ·conslilui�.: '

.•

iI!.' ','

p'eixer

N.2.8%8

.' !t< Présidente �'Izidio Cl)�rOS
Vice Presidente Elmo Bublirz
1.0 -Secretár.io Osvaldo Oechsler
2.· 5e'cretáfió : Serafim Devigilli
Aó sr, IzidiO' Carlos Peixer e' demats

M�S8. oa cumprimentos desta folha ..

(Arena)
(Arena)
(Areol)
( MD�)

me�brOI

. Serviço Autonomo Municipal
de Água e, Esgoto ..

"

,

'EDITAL

.

L a b .0 r'a t ó r i'� ta'
O' SAMAE está lelecionaodo candidat08

,o ca�go aeJms:
' "

.

, '
I ,

. E iXTg ê n' C i as,
Illstru9io MfD,im�: Ginasial Completo'
.d'ad.: 20 8 ,35 anos.

Quites C9m • Documentllçlo Militar. ,

'Curso (je Datilografia
Oferec,emos'

'Ordenado IoiclaI: Cr$ 933,00·'
.

Féria", ' ..' , ."

, E rrtrevist:as

para

I "

camata'
,

'

Esteve'
"

,

, >'Re'unida'
" '

,LoeaI: Esétitório do SAMAE' " '

, ,..'.

Ru.: Expedioion,ário AntÔn,io üadol . Ferreira 103
Da-ta: 'a partir d. 20 até .1ia'"J.7 do corrente.' .'

Horário: daI 10,00 às 12:00 e' das' '16,00.8 lS.00 hora••
,

.

. ,

,)
.

Dr. Aroldo Sc-hulz. Assesso:r.
I

,

Bste.T8 reunJda a Camara,de
Vereador.s de Jaragu. do
Sul lob, a pr,8sldência do are

nista Joaé AlbertoKlltzke. Com
. nota de maior destaque a m- O 'SAM'AD e'stá 8ellcl'oO'"'n'd,'o ca'ndl'dat'OIdicaçlo apresentada e aprova- D a para o oar�

da pelo vereaeior José Carlos
_ go lupra citado.

'
,

'..
-

Neves. ioHcitando que C�ma-
' \ I

ra • Prefeitura unam eaforços E �,i g ê .D O i a s
no senUdo de se trazer para :

I' •
'

Mi' . G'
'

.

I C'
,

nossa eidade por ocasi4o !las {oBtruçao mma. 1,naSI8, oD;lp\eto
oomemorações doa 100, anos. .Ida!!.: 18 a 30 aool

. " '

'
\

os restos mortaJs do Padre', .Quiteel.' c,om 'o Servi,o Militar"
AI))erto J�cobs. qUe por 25' Curlo d,e Datilogr<ifia

'

anos exerceu as atividades de" , ,
' '

,

, ,
,

vtg.rJo da Paroquia Slo Se- O f' e r e c emos
bastllo. Trata-se realmente de
um f.to pos.Uvo e a 1n1c�ativa
merece elogios, tendo-se em
vista que o Pe. Alberto Jacob� .

foi pesloa largamente relaclo-
�ada em nossa relllo; e a E t '

.

t a
transladaçlo de leus, restos .

.

,

'"
, ,

',t
n r e VIS

mortais pata laraguá ae cons-"' Looal.' II.ritorio do SAMAE '

. -

titU1ria uma:solen1dade '1mpor-'
.

.'
.

I. '
,

tante .pal'a os f":stej08 do Ceu- Rua: Exped,icjoaário Antonio Cnloa Ferreira
tenirio " . ',� , ' ,.

'.1'
"

,

.;Estl<�·DOta.m&1s:'im:pdrtaD- Data: a partir de· �O até dia �27' do oorrente. '

te dir ultima: reunllo da ca- . '. ' ,

mar!l. que volta, a reunir-se HorárIO: ,dali 10,00 à112.00 � �as '16,00 à. 1S,OOhorAS'
novameute na próxima eegan- Dr'. Arol'do�' S h I A

'

da feln; '.
,

'
'

,

O U:lO, Iilessor

E'DIT AL
E se J!' e. V e n t e - D a ti 1ó g r a f o '

,

;

Ordenado IOioial: Cri 675,00
S.emaDa de- Trabalho de 5 dia••
Féria. de 30 4i81.

103
\
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