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Sábado 22 de MarQo de 1975 'N.· 2,828 Capltals� americasa dd motor

Relafõrio
" • §

Gomissão ele Sindicsânaia ,Apre'senta
I ' ..) \ '

Preíeíto Envia Conclusões às 'Äu�oridad�s, Competentes .:

,
, '

- , , ,
)

,

Presidente -da ?âmará \Desig�� C.omissão, d� Vereadores
.tmprensa esc,�ifa e 'folllda e, grande ..

de . téenicol que Oli! a88e'8S0rario roe alerde•.
número de populares 'que elí oeor-. '.a -apuraeão de irregUJaridades na

'

rerern, para se . íntelrar doe detalhes-
,

'área' administrativa. '\ '

I Dito i,ss,o fernos a dizer' 80S'mia-

do avanço aos cofres do municípiG. Os tra,balhos' deverão .. prosas-
"'" sivisras que não 'DOS moveu ,defen-

,consumindo sua lelture iii' maioria guír; agora, pela ação dos Senho- der ninguém. ,mesmo veladamenfe.

'do éxpédrenre da noíre do diit'11 do rei VQr6adores designll"os pela O que eondenemos foi deixar, mal

-correnre. presidência. 8uxilied08 por letemen-
a posição, de deereque do n08SO,

", to do Tribunal de Contas do Estado. município entre seus co-irmãos.No-
Como a Comissão de Sindicân.' ", 'Hcia8 escandalosas sempre deixam I

ela sugerisse a eontínuação dos -No 8880 de: S8 'positivarem no algum respingo na imagem dos fo-'

trabalhos em outras áreas, para , v,es tocos de -�orrupção, es seus rasrejres. O cenlenário ·terá sofrido

confrontàr doaumeatos que chega- , nomes lerão levado ao conheci, com o rmpeero da, notícta sensectö-.
,

ram às mãos da citada Comissão, o mento do: püblíeo tt proeesasdos ná nalisra. 'Isso condenemos veemente-,
Presídeate ,da Câmara, Va'rehdor forma da Ieí.

'

mente, '
,

' \'
,\_

"José Alberto Klitzke. designou
'

'

,. ,', "

uma .Oomlssão de Vereadores, for- NOTA DA ,REDAçÃO - Rec�- ' " Não defendemos 'nlnguérn, répe-

mada peios Edis Rocha e Hmscbks bemos no curso, desr. semana algu- nmos. Apenas não somos dados 1I0

(AliENA) é Scheuer' e
' Plaaíns- mas certee, .estrenhendo a nossa sensscloneüsmo: Conrude." 'mesmo,

check (MOB), psra prosseguírem
forma de- revidar iii memíeeteçäe do nos pesando em, d'ivulgar nomes

nas, investigalcões, afim, de apurar' dep, Dornbusch, na Assembléia, 'porque ferem alguma' afetividade;'

eventuais outraft Irregulartdedes, achando lóglce e defesa pela acu- SOlLo.S terçedos a divulgaI' aá' nos- \

apontando 08 possíveis Implícaöos, I seçêo injusla ao nosso diretor que 80 públlco 6S nomes daqueles que

pára sere� convenientemente pr,o-
li!mbérn li presidente da ARBNA prevaricaram, m�'smo que adv.,erlidoB

eesBadQ8, d�mitidos de suàs, ocupa. locál, mlJS ",duvidando do arligD ,de DO. comportamenlo nem sempre con-'

psções por deslustrarem a funçio \ primeira página que perecêu, insullar �ize[He,"
,

pública e comprometerem a boa e 'depulado e defen�er veladll�enre I ')
1 As�im nos com,nor,laremos)

,

c''om
.

'd d" ã h h' os culp'ados: .'
- ,

"',

Imagem a a mlDIstraç o om.,s-' !","
. relaçao a durros nomes que por'

ta, punindo, fipalmenl.e,-�xempI8r- Pois é,. senhores, é ,isso. aí. Quem'
..

ventura venham a ser ,àponlados pe ,

in,�nte os' qd'ifJ.c0i'tem;;'era-ÍD à, !lã I�U' o Iil"nigô �de.4,i>fimeihl plÍ,iina, '11...·"·'· ..., Ia iCO,rf1isSã@'��e""IÍ,l'CJJ;Je'l'j"&;� 'N�o' so-:
\

minist_ra'ção pública., via necessarlamenre concluir, que o mos dado a acobertar ninguém.
que não' nos ag'radop .foi o. despres , Ninguém pode espeNIr por ó!emêtJ-
figiamenro da imagem de, Jar'ag:uá do eia quando deliberadimeOle i avança
Sul, que não pode perd�r cóm./ as ,no que não é �'eu" Na sociedade
fricas e IfutricélIs, principalmenre por ,hUmaDa isso configura 'crilJle e ele
quem. embora depuJado, não lern' é possivel de pe�a. P9r isso' ,não
condições de ,se 'rransformar no "pai é verdade que ieRham08 defendi:do
da criança", peld existência ,de 'um os corruplOs. Esperem e verão. Te,
passado que não 8 recomenda a Q).ui- _mos dho.

, Na 2- ,feira úJtima,' II Comissão
de Sindicâ,qcia,Do�elilda pelo Decreto

-

D•• 321/75 e presidida pelo aasesor da
AMO.ESC e ex-Preleüo de 'Schroeder,
sr. Aldo Romeo Pasold. fez �nlr'egil

r ao Prefeifo.Prof. Bugênio �r�ebe,:.
reláfório das sindicâncias

�
levadas

a efeito: pelos seus membros, de-
�

staeumbtado-se da missão para ii

quel espectücamente foi nomeada:
De acordo com' o relatöno apre

sentado, contendo 21 laudas' de pa
pel dalilografadas" censreieu se um

destalque aos �ofr�s da ,�unic,jpali'�, ,

'dade, rro velor de Cr$ 287.703,02,
pedindo \0 afasramenro do c:oôf�ulor \

da Prefeilura. sr, Waldemiro, Blulel.
Prefeito' Envia'Conclusões às,

q;utotidades Competentes'
'

Tão' logo, recebeu o prefelm mu- '

, nlctpal ClS peças conclusivas da Co",
mis�ão de Sindi,cânda, remeleu às

'

,Autoridades comperent(Õs, cópia do
meocionado Irabalh(')�' afim de ,que

"

se dê inície aos lramiles legais de
,

""', processamento e punição oe, seus

responsáveiS, fiel às / d�cllilraçQes
pre�Ha;1�s à im'p-rens6,' qua'nd�, das
denúociu feiras na A.ssembléia Le-

, gislaliva, de que seriam punido' os I

culpadQs.
'

I

Preaidente ,da Câmara De
signa Comissão de V:e�.,ado,res

...,

O Relarório da Sindicância foi
lidoll na Sessão da Câmara de Ve�
readores, ;com '� comparência da

Par,a ajudar a Comissão de ln·
quérito, o Presidente aa Câmara
foi no final da semaoa à Capital
do Estado, p,ara entraI," em cont(lc-,
,to CQm o Tribunal de .Contas do

Estado, no �entido de" con�eg�lr
junto. daquele _orrão a nomeaçio

I j

Parlame;n.tar, dé In,qu,érit'o
Quem acompanhou o Os que aãó enfendem salmadamente' modestos' apurar faltas de Pedro ou ',lai. Na Carta, Magoa. tas roda. é,

'

considerado

"affaire" Aa' Àssembléia bem de récnica de, admi- funcioná.rios púbJicos que de Paulo, ete continua la,. Na CODstitui,ão'Rstadual. como o 4.0 Podar, puses-
, legislaliviJ do BSlado. que oislra,ção públicá,' ficaram, ficaram Vquase um ano' borando'em ledo eilg8'no. Na, ,Lei Orgânica" dos Ie 08 olhos nb .,onstata-

lanlo dano causou' ao m'u· com uma pulga IItráz da de c'llstigó, no corredor Seria admissivel uma Municipios.
" ção da fatos apontados.

nicípio de hlraguá do�Si.II" 9relhm. Todos os que i1ã9 da Prefeitura, em cima Oomissão ,', 'Parlamentar
'

Para qQe existe ,o Nada mais, Senhor

dev� ler nOlado 'ii ênfase ,conh�cem bem ii récnica do cimento,' sem 'poder de Inquérito para apur.ar P.refeitó? ,Que atribuições Deputado.:
;.

que o deputado emedebis- es'fl'emeceram dianfe, uma arredar o pé de sua me ,fatos na área estadual. tem 8 8 .Vereadores? ·0 resto é eonTersa

ta deu à pOSSibilidade da ' devl!Js.a, que se desenha- sa de,' "Informações", Va :Já!' ',Pára qu,� foi c:iad.o O" mole' p8'tà o boi dormir.

constiluição de lima Co- Viii um mar ae I�ma, che- deixanc:J'o-o's qua8�,cégos, / Mal çomis8'ão de 618pu-' Tribunal de' 00nt811 dó "

v "

missão Parlamenrar de ia de 8iDecura�,tra8passa" surdos ,e desdentados. tados - estaduais para Estado que também exa. A prev,alecer ,a idéia

Inquérito, ,para apurar irre� ,do, d� vicias,. envolvendo .Nem a08 melhores ami- atuar na área, municipal?
.

mina 8S, contai dos do Deputado, ela iIq,por·
gularidades Di! área muoi- como salienrou, pessoiÍs g08 ele ouviu. ,

Ein que Gibi está, C!'Js- municipios?
� �8ria ( na 'subversão da

ciplll. da alIa soci'edàde. Na Assembléia ela na- c�ito isso?' A ameaç8' de uma ordem. "talqualm"nte"
A cerla allura' de �ua '_ A podridão, enfim .,... da disso conseguirá., 'S,erá que (,) deputàdo ComissãQ Parlainentär de �conteceu e IiII pretaD-

i�feliz ,fala, que não beue- E muitos foram os ,que, ,Se, a8sim pensa labora já leu, Ipor acaso, à Inquérito foi para enga- deu su'bverter' a ordem

fl,ciou ,njng.uém cá di)
,
ter e.fiveram nl redação P.iI em ledo engano.' Constituição ,Estadual? nar OI trouxas. O. ÍIlenos 'no Pata, à época em f

ra e SÓ ajúdou deslustrar 'ra saber da 'possibilidade ..
Mais uma ve�, dari Já viu os casos de inter- avisados.

'

que foi o todo poderoso
• que as duras, peQa.• _ 5� I de uma Comis8ão Parla, demonstração' de. sua venção .

nos mu'nicipio8?
'

. "

Prefeito de Jaraguá.'
,

cOnseguiu consrruir, Ó, m�nlar de lnquéri'lo. tendo ignorância com 'relaçio Ora, ora, Se,nhor Oepu- Quando mUlto, o depu- Comissão Parlamentar

lambém represenlarHe de ii frenre o rFê,fego deputa- HO trato da, coisa públi- ,tado..;'
, t�dô poder!" ,�equerer à d,e Inquér,ito, senhor de�

Jaraguá do Sul, deixou do dQ, MDB que acusou o, ca." 'N á' d'
'-.
t t" T(.Ia.sba

-

lexdP8Cdl8nte ao putado, só Da' área Eda-

transparecer o seu "poder" nosso direror/(Iambém ,pre- 'Se os p,pderes exe-
8, rea 'a mIDIS ra Iva rI una

, e_ ,onta8. para duaJ.

de; legislador para 'por sidenle da Execuliva Muni- cultivo, legislativo c:; judi talqbém existe respeito q'pe est� órgão,' auxiliar ADote em seu caderno.

abaixo li CGsa dludminis- cipal ua ARENA) de es- chírio são independentes ao próximo. FiX8�O em " do governe, que,elil cer-
'

-

,Iração municiDal de nossa t.elionalário" a comandar 'entre si, eles contudo nio
cidi!ld�.,

' ,

ó"s 'ações, informándo' e deixam de ser harmô:'
E mais, A devaslJ leria dando t',as dicas" para o niqos. Mas s40 i�ldepen,.

que _alcançar ,as ,itdminis- desen�enho �o grupo que dente 8cimà d. tudo. '

Iraçoes anferiores, com i.� \ se supunha fo�mado de, Na ár.ea administrativa;
80 tenrando alcançar não deputados II �xelmfDar e em que pesem as, even-

laDlo II gesrão do prefeifo', inYesfigar a adminisrro-' tuai's", intervençõe.s do-:-

t:Janl Gerhard Mayer q,ue' ção �unicipal. ,'", governo federal n,iJ nor-
rlnha oomo vice o nosso r mfiliz�ção 8' disc'ip!ina-
diretor, mas êomo de mo p.�&ra aqueles, que' te manto de s,olores que
do e 'I f"� ,mem uoia' humilhação, ie desviam de sua8 ro-

v,
specla o ex pre etro

desse naipe podemosICtor Bauer, de quem . . tas, O' Estado como uni-

Iluar:da muitas mágoas.
' tr8nquIlI�ar 08 seus ner- dade.da, federação só "o

, i" f yos, I POlS, o deputa,c1� tem fei:to através S8U8'

BsqUiC'l-Se; conrudo que labora em ledo engano� lorgãos espec!alizados.
s� con.stiluida till comis,?ão

.

�a Assembléia, Legisla�
tia r,rUI que, .ecessária- tlTa ele não pode, fazer 8ft ainda o deputado
menre, abranger por uma o que f�z em Jaraguá, turbu,lento pensa que é'

,
qUesrão de tógica o seu quando senhor absoluto só lair por ai, nome,8D
próprio infeliz periodô go. de todas a8 ações, 'ainda ,do Comissõel Parlameo

vernilmenral. que para ,perseguir de- tarei d,e Inquerito" para

Comiss:ão

A V'�I"S '0
O dr., ,08n1 C�b!lS' O'ÂqQino avil8 8 10a destinta clie�,'ela que

mudoo a 'saa, Clínioa Odontol6gioll ,da Av. Getúlio, Vargas� 146., para
o ,Edifíoio Miner" defronte 8 PrefeÍtora 'J\loUieipal,:, com entfada pelà
,roa Exped. Antonio, Carlos Ferreira, n,o 22. 1,:0 andar, laIas, 22 e

22A., onde ,fispera continuar, a merecer' a pref�rência d,8' pretida e se·

, ' leta �lien'eJa.
," I '

_ ....�

')
Em I9U.8 mOd,ernas,. aq1plal instal8Qõss atenderA .. Boa clien-

-

tela 'nos seguintes horários:
'

Manhã: das 7 8S 12 horal
,

, Tarde: d,as 14 88 19 aoras FON):: 2130

AOI Sãb�do.: daI" 7 ali 12, Iío�,.�, ' ,

Jaragliâ do Sul,' 15 de, marto ,de 1975

( ,

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Registro Civil Adelaide Maria Slinghen MillOn Vieira e
.

Edital n. 8.805 de 19/3/75
Ele, brastlelro, soltelro, Maria Kock Evaldo Diemon ' e

Aurea MülleJl Gtubba, ,Oficial d íd L" EI b '1' II
. Barbara Ludwinskydo Registro Civil do I. Dis- pa erro, nesei o em UI�

,

e, ras: erro, so erro,
Fundação: Rrtur Muller.;. 1919 ,�rito da Comarca de Jaragoá Alves, neste estado, "dp- operarto, nesctdc em Mlis-' Ele, brasileiro, solteiro,

do Sul, Estado de Santa mtcíltedo e resldente à, sarenduba.1 neate Estada/ operário, naseído em Ja
Catarina, Btaan. Avenida Marechal Deodo- domiciliado e .reaídeure na raguä do Sul, domicilia-Faz Saber que eompareee-

ro, nesta cidade, filho tle Vila Lenzt neste dlstrtto, do "" .reaídeata. na Vilara:in DO cartório exibindo os '" '"

documentos exigidO. pela leí
: Egidio Bertholdi e" lzebel filho de Alexandre Pedro Nova, nesta, 'distrito. fir,

,afim de s,é habuttarem para Bêrthold,i. Vieira e F,elislma Vieira. Ibo de Antonio Francisco
, 'casar-se Ela, bresllelrel

,

soltetra. "Ela.' brasileira, solteira, Diemon e Mar.ia Klein
Edital n,�. 8.79,4 �e 12/3/75 balconista, nascida

.,

em lndusttlarla, nasclde em Diemon .

Jaraguá do Sul, domicilia Messarendebe, nesre Es- Ela,.brasileira, solteira,Ad'elber Schuchardt e da e resldeme oa Barra do ,lado. domiciliado e rest- ind·ustfi'liri8. "n&;seida em
Marg.it Hílle , Rio Oer.ró, Jleste : distrito" dente na Vila Lenzt, neste São Bento do Sul, nesta

Ele, brasileiro, solteiro, filha de Olegario Stingheo distrito. ülha dli ,Agosfi· .

,garç�o" Jla's ,c_i d p, em e Tereza �cheuer Slingheo. nho K.o c k e Mathilde .
"

'
"

'

.

�:,a:::f!:��d�e!�ee8�:!:: 'Bdital n.-8.798 de 14/3/76
Kock.

,.,

"

N ,a',s:c'i-ID e n los
te na .Bua'JoloD{Ulbrawa," l' n h edilal n,o' 8,;�Õ,,! de 17/3/7,6 ' Di,•. 25 Jaó: ,;;, _,'
D""IiI.a cídade, �I'lh'o, de ' Mário di! KOC a e '-" ,
.., • 1:

Mé' M' P' M' M d-- Edite filh.- de Lsudelino (AI'i,n,a) Moraes'Ricardo Schucllardt,. reta anae Jazera arcio , arquar t e

Hulda ,Linda W an d a Ele. brasilei'r�, solteiro.' 1?i1�iI' Nicochelli
i Fl�'i��:"gth���' 'Flivio (Os��;j.óa BardiDi) RibeiroA

.. , • Leitzke Sehuehardt.. torneiro mecenlco, nascido Ele. brasileira, selretro, Dia 06
.nl"erSarlO� ," -, ',' E'Ia, brssl'Jel'ra,: aolteíra, em, Jaragul1 dó S,ui.' domí- "'slof"dor, besctdo em J", )

'.
. � ... '" ..... Cristiana filha de:D.ori'al (Marlene .Derettí Aldro•

. auxiliar de'
.

escritóHo,' .cllledo e restdente na RUI raguá do Sul. domiciliado,
.

nndinascida em Jaraguti. da João Ienuerlo Airoso, nesta e resldente na Rua Acre Dia 08 ,
,

'sul, domiciliada" resí- cidade, filho de João Tíbur nesta cidade,' filho de AI- Sêrgio Luis filho de Luiz Carlos (Arlene Sestren)dente natRua Joio Deu- "tio ,da ,Roch.1I '.e' Anesila ViDO Marquardf e Edíth Albino , ' ,( ,

brawa. nesta' cidade; Fernandes d'B Rocha. ( HorsrmlJnn' Marquatdt. JuciIIÍara JOsiàne filha, de _ßob.rto (Ma. de Lour€;lel)fillia de Walter Hille e, Elat br.,sil�ira, solteira, Ela. brasileira, solleira. Kock'
,

Eugenia StElffens .Hilht.' profes8oril" nBscida em do Lar, nascida em Mas- 'Dia 09JaragulÍ do Sul, domicjlia· sélranduba, neste Estado, Alciléia filha de Liberto (Alcí Koehn) KopschEdital n'.o 8.795 de lß/ãJ75 da e residente na Rua AD- l'Iomiciliada e residenle na Dia 12' ,Evaldo Paulo Feultel e gelo Rubini" nesta cidalle. Rua' Acre. nesta cidade. fi- Gilberto filho d'e Anselmo (Tereza PetrO PereiraSonia Regina 'Kisner filha de Alvaro Sev,erino lha de Euclides Nicochelli Alessandro' filho de Jair (Ingrid Lian'il) Rocha,

Ele. bra!lileiro. solteiro, Pi'uze:-a e' Albina Kogus � li e Terezl!!' Nicochelli. Márcia filha de Alvino (Terezinha DRngs) Rohweder
pint'or. nascido em Jar,a- Piazera,

/

j'. Claiton Luís filho de Ernesto (Ester) Martendal
gui do Sul.' do�ic�liado ,Edilal n.o 8799 de 14/3/75 Edital n. 8�8º3 'de .17/,õ/75, Daniela ÃIÍge.la 'fiIh'a de' Celéo Elói (Aurélia Alchini)'e residente na, Estrada

III M d Ivo' Roe,'--,a e Lenzi "

'
.

! ,
,'\' ,

- I' rl!Jnclsce auro e ö 'Noya. n88tê_di�trito, filho , So'uza e Mari'." Sabei T' h p'
, Dia 13 ' .

de, Henriqu,ê ,Augusto ......', ereSlD a, ereua
Giseie filha de Leollcir (Gilsete}, Correia' ,

Feustel e Marta Borchers' Ele, brasHeifo, solreiro. Oópia recflbida c;le Mas�
\

Eliane filha de Irioeú, '(Inês) Pacífico Rodrigues.Fcustel.'
'

,

operario, nascido em GUla- lIarânduba, neste Estado. 'Dia 14 ' "
. _

.

Ela. brasileira, solteira. - ramirim. oesle Estado. do- Ele. na8cido em Jara- Giuliano tilho de Vicente (Florilda Enke) D'onini
do lar, Dascida em Ro- miciliado I residente Oll RUI gui do 8ul., domiciliado 8 Gioney f!lh�, de Airton (Anélise) Paul<

,

deio, neste Estado, domi- Joinvilh:. ,nesta cidade. fi.,. residente \ nesta cidade. Dia 15 '_
-

,

O Alf d J ciliada e residente' Da lho de João de :Souza e de filho de Antonio Rocha Marciane filha de Mãrio (l1s8 Beeker) Oeltere,ich
se�'

sr. re o an-
Estrada Nóva • .aeste dis- OtiHa Carvalho_ �e Souza e Olgá Laurentino. Cr'ililtiaoe' Nadia filha de Wilson Fernando (Ursula"

trito. filha de Anast.cio, Ela, l?rasileira, solteira.. EIs, nascida em M.al8a' Krause) Dornbusch _

'
' .'.

'

Dla 25 _dsoer e Irma Sardagn,a. industri,aria., nasci'da em rand,uba. nest� Estado, Solange' Rosà filha de' Leopoido (Ambr0sia) de '. Si.
O Sr 'oão Claudio'·

", (. Luis Alves, nesle" ESlado, . domiciliada e residente' queira.;..1:-:"
.

• J .

E�ltaJ �.', �.796 de 13/3l?5 domicil.iad� e reside�te na em Ma�saràilduba, neste Dia. 168ra'ga;
. MárIO Ruckert e Rua JOI'nvlle, nesta Cidade, " Estado, filha' de Antonio Gio�(l.ni filRo de Ri"ard� Jh'aoama P�rei'ra) ,Pakus'

Katia Maria Souza de 'ilha det José ,Sab.el e' d� Xmerico Pereira a Mar-' zewski /
.

,

"

,',
� Ji1igueiredó' ,Chlrind� Dia$ SabeI.

"

garida Pereira. Mauri filho d. Eno (Laurina Schulz) Mathias
Ele. brasileiro. iorneifo, Edilar D. '8.800 de '14/õ/75 .

Dia ·17 _

'
'

,

,..

mecanieo,' nascido em' Darci s'pezia e :Edital n� 8804, de 19}-3/75 Cynthia Yara fiI!!a de 'Harôldo (Yara A.parecida)
Jaragu� do Sul, dqmici-- ,Heil Fad i José' Galdino Res8 e Fiokbejnsr ' ,

.
,

liado e residente ßI;i Rua ' Maria, Beroardete· Rosa
'

"Os cumprimentos Q9s'a coluna"
Rio Braneo; nesta cidade, EI�, bra8i1eir.o, solteiro,

6perario, 1'J1Iscide em Luizfilho de .Artur Rüokert iii
Alvez, 'oes,e Bstado, domi:Irma Mueller Rückert.,

Ela, brasileira; solteira. ciliado Ie residesf,"-' na Rua
Jacó cinmeDdorfer,· nesteauxiliar· de . escritorio, cidade" filho, -

de 'Nicolau. 'naseidaa em Säo Francis·
Spezia 'e Rosa Spezia.,co do, 8 ..1,' -neste Estado., Elà. brlJsHeira, solteira.domicili�da ,e residente iudustriar! •• : nascida emAT.� Marechal lJeodoro, . .

ne"ta ,cidade. ,Jilha de Jaraguá do 'Sul, domici
liada e resirltnte nl RuaThomaz Löbo de Figuei- Jacó Emmendorfer, nestat

redo, e Maria ,da Graça '

r

de Souza de F.igueiredo. cidade. filha, de Paulo Fo
l

di e Hilda Liesenberg Fo�
'di. ,'"

'Edilal n. -8.801 de 17/l1/76
I' './

.

,ENDERtÇO:
, "êai�a Postal, 19

'"

Rua �, n" 130 - � Fone: ZOIS
Jaraguá do �ul - S. Catariaa

c" ,I'

"CORRflO 'DO POUO"

COCMF 8U36.69t/OOl
, --1975.

Diretor'
EUlênio

.

Vitor Schmöckel

.ASSINAtURA:
Anual ....' CrS 40,00
Semestre' . . . Cr" 22,00 ..

Avulso •••• ,Cr$ 0,80
Número atrasado Cri 1,00

Fàsem anos hoje _

.

- 'A sra, 'Nair Blza
Harbts easulli; em Fó?; do
Iguaçú-PR':"_;

"

"

- o Jov�m RogériO La,;.
wfn;' \,

, \

-- o sr. Roberto Keiser;
,-' a menina Álida Mao

nrich, em AtahlDta-Se':_;

'Fa�em anos amanhã

--: 'A sra. MarIa espesa
de Anlonio, Pedri;
,__" a SUl.,' HUlha Heus..

'

.' chel Marquardl. em ' JOiiJ-
,

ville;
,

.

- a Jovem Marly Has-
se;

"

Dia 24 Mar.'

,

..:.,. 'a srtà. Norma' Mül-
'

ler;, '. '

- o Jovem Vilmar José
Nicocelly. nesta' cidade; "

- o jovem Matcus A.
Neumann, ó�stiJ cidade;

Dia 26
'_ A ara. Paula Me'y'de

Sp,uza; na GuaDa�ara;
Dia 27

'q

- O sr: José BruDner,
em P4ramí; ,

- a sra,' Irene' esposa
de Rufino Janboski;

.

Dia 28

- A sra. ,Bdla. espoaa
do sr. Rolando Sch'ulz,
relidente em Rio Luz' I. '.

--- o ar. José f'iiJ,a. 'em
Garibaldi.

, ·JN o. S CI I f'elicifaçó&s
aos Aniversariante. di! se
mana."

�ClmplDba de EduCICão,
C(vici

O bilstamento d�
Bandeira e o cllnto
do Hino NacioBal slio
obrigatórios, uma nz '

por semana, em todos
os estabelecimentos
de qUd'quer

rra,�u
de

·1cnsililo, . público. ou �
l •

Iparflcu arei. '

, "

,

, ,

Motorista, não,
.

faça ,do seu

Carro uma�arma.

A vítima pode.

ser você.·
I

Estado,' domiciliada e re.
sidente na Vila Nova

.

nests distrito.. filha de
Adão Ludwínsky e Ger.
trude� Ludwinsky.

, ','
'

Hfpara q�e chegue ao co.
.nhecímento de todos mandat
passar o presente edital que
serâ publicado pela imprenaa
e em oartórlo onde será afixa.
dodurarite 1� dias. Se alguélQ
souber de algum ImpedimentQ
acuse-o para 08 fins legata,
'ÁUREA MOLLEIt GRUBB4

Oficiá!
'

E�ifal D.!J 8.797 de 14/8/76
Árcelino Berlholdi e

Ele, brasileiro, solteiro,
oper8ri.o, nasc'ic_'o em ln.
daial, neste Estado. do�
miopiado e re8i�ente ne O::N6ticiam9s c,olQ ,profundo pesar· o': 'passamento

. Mor�e �a B?aVIsts. oeb- daí �egoiri'es pessou:
'

te dlstr�t?,. fIlho d� .João <: ," Dia 12 Mar.. :.,' /' ,',"
�arco� R��a e Llcla da Guilherme Raho, em!Rio 'Cérr., II,' com 78 an08Silva Rosa. DiS: 13 , .

Ela. b_rasileira. soltei- Guiiherme -Emilio Piske, nesta cidade. C�"IB 53 anOB
ra do lar. nasctea, em

" Die,16·, .

'

Jàraguá do Sul.' domici- Darci de, Seuza, nesta cidade. Gom 01 aDO
liada e residente' no -Mor- 'Dia 11 .

' .

,

ro da Boa Vista. neste, 'Elisabeta Gatscher Eigner, ,'em' Estrada Jaragui,
distrito,· filha de. José com 67 snOB" - ",

,',

�

Rosa e Maria Rosa.
.

Therel8 Menel -.!Pincegher, nesta oidade. com 65 anO.
-"ios IiInlutadoi 0.0S888 sentidas' condolincias"

F a,le c'i.ril e 'n I o ,s

Oficina .do' Tibério ',e e' r t i f, i c ado' _ E x t r a v i a d o
"

" Eu. 'OSWALDO SCHMIi>T, brasßeiro, ,casado, jar
dlnelto, rel;lldente e domfc1l1ado à Ru.a Indepêndenoia,'
795 ...;:_ Bairro Anita Garibaldl 'em Joinv1lle --�C- de
,claro qu� fof 'extraviadO' o !legWnte documeÍlto�

, I

Cer'Weado ,de Pl'opriedade· do� veiculo I Lambreta,
chassis L1150S65S1, com 6,1i HP - I cllin(lro. aDO' J'967 -

TRU n.O %6318089, cor Branco/Verde Abacate
,

.Tal'aguá do Sul-SC-; 17, de MarQo' dê 1975. .

,

.

'
. Oswaldo SCHMIDT-

'I

/ ,

.

í Rua Barão� do BTO Branco, fundos, D. 'Sq
-,

< "
;. .\

r

Especializada VOLKSWAGEN
"

Serviços de lataria � pinturas em'gerál, ",

Retifica de motores, câm.bio,· etc ...
-

Ag'radecemos a todos' que -nos p,fElltigiam.

.' \.
.

" NQta. di' Agradecimento'
: '-

,EM P RE'SÁRIOS ". JURISTAS
,

. , '

. .:

a V,ARIG sente-se honrada pelo que poqe' fazer pelos seu's ne
gócios e pa�seio8. VARIG está presente em toda parte do,
mundo, benejicie·se dos seus �erviços.

"
'

, ,'. Peç� informações à VARIG
,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 122/tõQ - Fone 20�ã ,I

'jaraguá do Sul, -.se,
'

,
' ,

Viage' "VARIG VARIG -.1' Y ARIG

" 1, ,. '. .',
•

•

cujà repentina traD�ação para a, eternidade
consternou a todos qQe- com ele eonviTera'm,

'

vêm. agradecer a participação das pessoas
das comunidades de Corupá, Jaraguá, do
Sul e IQcaUdades adjacente8, que acompa
nbaram o transe doloroso OOS, dias 2,3 'e 10
de inarço ,do corrente; o quàl enlutou' os
corações de tooos os' seus familiarelj;

,Corupá; 15/�.3/75

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DO PAGINA

Gorupa,
Corupá Nova llumihaçãO:

,

,I
.

I

'

..José A Iberto earbos,� ./'

A �otfcia. correu céÍere nos 'começos aeste· 1975: cinco
' ,

" ,'" "Como maior obre de, melhorla nós Serviços' Ur-
vulcões 'êxtintos haviam sid9 descobertos na Cordilheira do m9stra um' quadro (de atividad'flJ8 v\JlcânicasDo Brasíl benos do'Município a quél mele se deeraee a viste da
Garrafão, em Co:rupá; Attllio . Alberto' Cereseto, natural da onde vemos que. na .rea literâóeà catárioens., população, são as novas himínaria's ,l.Idquirf9a pein
Itália, Percebera-os e estudara-os pacientemente" enviando,rel.- ab�angida8 Ooeupä e ,Jaraguá do Sul ao que .obser- Prefeifura Municipal e in�lallildils pele Celesc. A nova
to aos perites no aSllunto. De Joinville, o senhor que se alsina.

fI ..I h I I' 'I âblice
.

d' M
A. Klug, lembra que no.Iocal denominado Pedras Brancas beDi ver, csorreram a oramentes ae roc as a ea mas no iluminação dad�fJI principa ,via pu ica 0.-' unlcípío
como na est�ada �beirão Casilda, 110 Garib,ldi, eXiste� temp.o. Meso..;Cenozói�o,. ,!a�r� ,o Cret'ceo e o .. Avenida -Getulte Vara'as, não Só da inovo especio li

veitfglos vulcânicos. Por seu turno o excelente Rudo,r TerCIárIo' mas' o Terciário mteseu ...se ao período
.

noss,\ urbe,-mas da também milior Iraoquilidade li 'po'
Hirschfe4 cJ,á a �ubficar no uç�rrefo, do Povo", �diçlo de oito Paleoc�n�' hÍl 'Setentà milhões de áoos. fiD:Jando ao . pulaçãd oferecendo. maior segurança aos IUID:lUiOres

.: de fevereiro.último, & bem e.laborada poesia. "Vu11rane in, Plí 'h'á '

'

'1'hi 'd··
' á'" d'

. ,,\ .

C'

Corupá"; como a,referida foilançada em germânico,lrocurei \
ioceno,

_

um mu '

O
.

e an08.atr s; po endo esstm como 1115, resldenctes e Casas O,merciais pO,sla-
.

''V�rtê-la pare o vernäcuío �uso, com as'l1D1;i�ações .que te$o OO���8 �ul�oes ser. �e. tempo� mais -recentes: do
.

das ao longo da Avenida, Devendo se levar em con-
Visto não domfua'r a U,?-gua de Goethe. Ei-la:

, T�rclá,rlO; O mesmo, VlktQr Leínz refere valcaBlsmo" slderação o numere de roubos que. vem esàustendo 8

"

" .
V .... lcões, em 'Cc)rúpá

.

bem
_

maís r.ce�te 00' Brasil" como ocorI;eu na for- pacàia popüláção' Corupeense nos ulnmos dies, "

Verdejante Hansa Humboldt '.. \
' ,

,. ma��.o .do arqUipélago de Fernaodo �u�onha, onde, '. \
As luminárias anfigas lr,�o be,�eficiar ,ilflérias de

O que afoita pois .fizeste,.
'

as, atlvl�ades foram,�e t1,� até 1,7 mdhoes de aoos; menor movlmeato eomo Ruas Francisco Mees .e. OI"
Que abaixo de te�:solCi) grune i

em l\brelhos .oc.errem laTas dé Ollgöcsno,
.

há 12 10 Híllbrecht. . .",
Um quíntuplo vulc�o? , mílhões de anos e'bem mais recente 'é o eàso da

Percebo já fedor de enxôJ:re
'

Ilha .

da, Tri'nd@.de, que data' de 3,3; milhões de anes,
Onde outrora rora lindo e quieto;' . SÓ' pydendo para 3S: ó,Ui1Íl88 atividad.es em Fernan-
Será isto'artlmanha do/luferào do·N.oronha, como foi ,dito;�as8im. li presença' de'
Que. nos qu�r devorar? _. edific.os ,vulcânicos em CorUPi e Jaraguá d/o Sul
Chamam�-lo um anel de cratéra,s,

'

, ..,
.

� "

c6ferem especial importâ,cia B esta área' no tocaD-
O qua:I a gente aqui 'há pouco achoui Je 808, estudos ge<!lógicos. . "'"

Seria velhissima coisa' ;' "

'

, ; " , ". ' , ,

E há longo tempo ji extln�� . Eu, porém, .eguindO humildemeote a8 pegada8
.,

. d&! Rudolf Hirschfed (e co�o ele, as de ,Goethe, o"
.,..

/ poeta geóIQgo"), !'.m 'out.ubro de 19��, quando elabo'
, rei meu -poema "Planalto ,Catarin8nlul" (já referidO),

cuidei 'também �li do.8 vulcõfuJ, e justamente dessa
sus' pouca presf>IlQ& no S'!lJ, donde' f�lei, referinrló-
me av Plapalto (onile, boj!>, os pou,cO's edifícios vut
câp'icQs �e �D'tão �äo' �eixa:ram, 'ao que p�r�ce,
seus t88t�mul1hofi!):' ','
,j'., ,"Notei po'r lá pOUO�1iI 'Vulêõe's 8tiv�l!l;

'Vapores quentes vinham das .fratur'•• ,

Q,u.e no' arenOso chão abriu o di.ltrofismO'
:Aqui e ali .uns coo'es: raroiiJ, áltiT08, i

Coás chaminés largsado .boín;ba. raras
,La.:vas 'tirando dO ,rolundo ebilbl."'.

"ooti�udo eSSElS vulcõ�s isóla'dÓs;
,

:/

Cinza,s e fillno negro. vomitando,
E com seu "lapiJ.i" ö ambieDte enchendo,
Dominavam os, .valas, desolidos,

I

Tudo no Beu ,ed,or,�mb8rdeàndo,
,Tudo DO 'seu redor esqurecendo".

'

Goetne, :como fav:oI'Íto'do- Grio-Duque de ·'W.i.:
com' mar, escoUieu para este ur,n, CO'Ilsttlheiro 'de Miae-.. .

A DELEGACIA DÃ::RECEITA F,'EDERAL
'ração para" minâ"d'8''''l1me'iiau;'l.0· moçG;"B'S8S 'vez�' �em ,Jo,iIDville,.comu,nloa 808 tJenho.res,Dentabilis·
introduziu Goeth� n08 mistérios e belezas da, Geo-

.

tas ;que. reaÚzar as-á, ,no di'a' 26,03.75, _cóm iní-

logia. aluno .que fora ,do grande Wern�'r;; e aquele cio �el' 9.00 horas,' DO Au,ditório -da Assooiação
que é a glória mãxima, "a literatura 'germânica",

'. Comercial fi) Industrial de JlJuguá de,
,

Sul, ' o
,. í Seminärio de. OrieD'taç'äo Fisc"I-Impofltô deaprendeu a se: útilizar . tio martelo; a

.

determinar.· ftenchi PesAqa jurfdiQ>I Ü175; mir::iistruio pf>los'miner,ais pela cor, b'rillJ,o ·.e dureza.. .liDas· prioeipai-; ,Ses., Wilmar
.

Amjérle Técnico' de ,Tributação,mente. pelo esfregaço deixado: pelo, minério numa "

Dinorah Flaviäóo Vi�ira' e CarIas' lrapuan.placa de, porcelana não �8maltada "(Rudolf' Thi.d,
-

i, Meyér-A'g'entelil Fisca�8 de Tributos �'edQrals.io" O ll.omaace. da Terra', Melh:()rameotos,' :f964); '. .. .

or,gaóizava ,psssei'os ,de estudos,' depoii, d:zeudo:" :�:
, Os' interelil�ados deverão' d-irigir-e8 80 Pes- J

•

Quando me aprofund8� n88Sés llJelvage,Ds desp�nh_,>�, ',:, to da Receita .Jrêderafd8s1a cidade, par,,(pr'.eeo-deiros foi a, prim�ira vez' em que 'invejei os poets�� .
<:.

QUllodo S8 fala' dos ,priw,órdio8 deve-8e .usar ling,ua� cherem fi ficha de inscriQão,.

'gem arcáfç�', isto é, poétioa.� Â' oos$a liuguage. d1e'
.

" \,' " \
' .

.

d'
- t... • .

.. (
• \ -

') T' á Assuntos princip11is:
'.

,

.

todos. oS.. 'lfi,S nao ",asta pa'a 1S.S.0 opus eil:.' er .

_ Manutenção do 'Çapital de·Giro Próprioa Geologia criado o poeta? Não pOSRO aJit.lIul-ló,' O .� , , , ,

qu.e digo, ., o fa,ço 'com. satisfação' é que,' ll,ud.olf, ,- CorreQões ,Mbnetár�as, >. e. Vadações,
,

V lk C' Cambiats de;'Fioanciamentos ,

.
Hirschfd Mm o sell

ii
u ane iil

. orupá" e outro •. ,

__ Trib-bianãe Slmpiif'1C8da ,'..', ",,de seus excelentes poemas, trouxe para CoruplÍ e ,
Y

JarJlguá do Sdl um pouc�, uma parc�la, um momen- Oeprecí.àçã(,l (Variação \de 'l)uód{jCimol!)
, te� de Goethe.' Excesso de.' Retirada de Dirigentes.'

'

In�&.ntivos Fiscais
Joeé ,.Alberto ,Barbosa, Prom,otor P,úblieo

.

li===,!,====;==;C======.='==================

Jarágu11 do Sul, 8/03/75,'
.

,_" '__.' ;1<,\�

OORREIO

. \,'

.\ '.

S�B.-DO, -2B-03-7&,
\ I

,3

·pciesio.
'j

.

, "Quando Deul nosso:Senhor'....:.· bem Elei .por que:_;_ Nos
desterrou das alturas para as profundezas;

'.

, ""
.

.

Lá, onde. o ,fogo' central eterDO .

.

.

'

Envlavllo labaredas em �odo redor, '.
,Encontramo:..nos em gran�9 explendor,
Mai também· em grande aperto'
'.os diabos, todol,'começar,m a tossir, ,

Ede 'cima a·baiXo venJo.a,expel1r; .,

.o .Inferno Começou li feder enxôfre e ácIdo causticante
Que gases se formaraml isso nio tInha fim,
Assim em breve a crosta plana' da-Terra,. .

Por mUi�ó' grossa, gue' 'fOSS9, 'teve ,que, rebentar
estrondo, ,

"

\

Eis que está tudo às aves.as; ..

./.0 que foi. base virou pico de repente".
'

..

' Assim Goethe, o poeta que brandia ,a, pena com a mes

ma faciHdade com gue brandla\o martelo do geólogo, l'!atirizou
,James Hutton, como se este ainda visse, no centro .da Terra,
a 10caHzação, do Inferno,. concepção primitiva dos'povos e que
OB primeiros cristãos herdaram da cult,!ra greco-rolJ!,ana, mas ..

que na época de Goethe e Button ii era conceito oompleta-
, mente .super'ad9 pelos malares t�ólogóY. .' I'
,. VoltancJ,o aos .vulcões. Grande 'l:!.onra é cer�alJ!.8nte parI"

. Corupá, Jaraguá do Sul e outras poucas localidades de Sant!i
" Catarina ,contarem coiD vestígios de cones vulc&nicos. Vulca-
nismo é

�
o que não feltou em .sânta catamna, �.s vulcanismo

,do tipo mencionado, coiD cones e chaminés, is,to tem sido ra

ramente constatado no
. Sul. Na era M e s o z ó i'p a, no

fim do Jurássico e no começo do Cretáceó, a;eatlvaçlln: prov�".
vel de' velhas lin1!às' tectônicas provocaram, atividade. dl
astróßca .a qual'afàtou grande�ente o ,continente da' A;lD.éric�
do Sul, sendo ess� atlvJdade aCCi)mpanhada de intenso, falha
mento • .o solo do graiide desertO priinltivo, que hoje apelamo.
Irenito Botucatu (aUás, 'o maior, de,serto já .conhecldo dos

geólog0s) e que recobria quaee- todo"o que ihoje é ,o Sul d�
chio brasileiro literalmente. rachou; rachou �m muitos lugares
'e emvárias;épocas, 'num, período' de mllhões,de .anos, estab.-
,lecendo-se a.sslm 'uma,luta entre os lençóis de leva que aflui-,
'am à superfície;· e aS .. �unas do DesertéJ Botuca�, que, tudl)
davam de'Si, 'Rara, manter-:,sé acima. do basalto, e tudo faziam
para que pei'd�rasse a fhdonomia. �e.ér,tic�; paulatinamente,
porém, as ll!V'!l:8 cobriram tudo• .os derran;tes basAltlc,?S atingi
ralp, assim, mals"-de um: milhão de qi1l1ômetfos, qua,dradC)s,
recobrindo'o que ê hoje.Rio.GraQde do Sul, ,8ánta. Gatarina, 8'ern1rd-1 .. fir'l·hh, '�/,'ß

i

.,loJ.do'.slrl·9.
.

"I'" "Com'é·r,C'I'I,P",ran6, Sio �atilo, indo aindal a Mjnas G.erais, Mato·' Grosso, .

U U UUU U U u
_Goi�s. e, no estrang�iro, c;:obrindo parte dQ Uruguai,'Paragual .C.GC'(M'F) '8'.4' ,429 "'79(00'0'1 T...·."e Norte d'A Argentina; em v,olulQe, &S lavas alcançaram. esti-'

_

u

ma·se
.. 650.900 quilômetros cübicQs; segundO O· em�ente ,Josué Ass'em,·bl'e'i.a· Geral ·Ord.l·n·'ár41a:'

"

Camargo Mend'el (in "Conh�ça o solo brasne�ro ,; POUgODO,' "

�968), o deserto era ainda mais amplo que o magma, e ensina.,/
Sop,ravam eis' ventos,'�cumWando .. areia em �orma de dunas
ji ha ,algum tempo, qu.ndo se abriram lo,ngas e, prÇ)fun!ia$ ,', .

'

.

"

fraturas no solo, às :quais. os geólogos chamam, de, geóclases. Pelo presente edital de convocação, sãO. con-

Por elaa extràvassaram a.,lavas de cuja consoll4ação origl-" vidadoli o� 8�Dhores acionistas à reu.nirem·se em
naram-se os baaaltos"_. Essa .luta; entr� o n0880 deserto assembléia geral· ordinária qu�' será 'realizada' ein
Primitivo e os lençóis de lava (que afiulam manaamente e não

nossa séde social à rua Presidenté Epitácio Pessoa
e:xplosh:amente); eu a lancei no meu' poema ··PLANALT.o"

'207 J.
'

..

o;) 1 A, 11=
.

') .... d'r.ATARINENSE" ("Correio, do. Poy.o", 27/4/74 a 10/08/74). 1: ,', em. ,aragu.$, do GU , GIS lu, (q�llnze ,ho�.s .

o

Quanto \
a.,01 cones vUlcânicos, eles, constltmram exc,eção. dia �l de março_ d� 1?75, pl:1,r�, delrberarem so.bre a,

Cordani e Van40ros. no seu 'estud,o "Basaltic rocks: oI t�� legmnte Ord'em do Dlf:!t.Paraná Basin" (v. "Problemas in. brazllian ,Gondwana geology , '.
,'.

. '.'
.

.

.

Unl!erSldade Federal_do Paraná, .1967), por exemplo, 'reJerem .

1:0 . --: ,Exame,. dlscuss9:o e aprovaçã,o do 'balsn-
dque o material elevou-se à, superfíoie por um mecanismo .ço' geral, conta de lucros e perdas encerradosl em
e pressio, p,rovavermente calmante, sem atividade explosiva,' _

d d b d 97", '1' ó -'. d', t·
,

.

eXceto em pouoos e Isoládol casoS citados na l1teratura (AI- ,31 e eze� ro e. 1 e'" e re at rIO d� Ire Ofla e

meida, 1964)"• .o mesmo Josué Camargo Mendes ensma isto, ,.parecer. do G�nselho decaI do ex,ercfclo de 1974,.
dizendo, que "Não �á Indícios de formaçlo, dll cone" vúlc�n1co. '_

.

o
.

• _ "

'

i ..� , .
,

..

i _.

ou de fenômenos explosivos (lançamento de bombas e produ�' 2. ""7" Elelçao d� �,retorla para o quatrleDlo,
?1l0 de c!nzas). "Todavia Ilcresêenta que" No Sul, en_qu&nto �e',t97i a 1978 e elel_ção dos m�mbros do conselho

B��O, I,eoclases na" b • c i a _do P a r a ,n á extrava- fIscal para Q exercícIO de, 1�75 .

'

, �,
.

\fuJam la,vas básicas e, nas regioes ()ir�undantes, proHfe,raram
,

.

3. Outros ,8ssuntos de Interesse da socledadecões de lavas alcalina.�' (opUS oU;). Portanto o c�so de Co-
,

. . ,
•

"

,.

.

,,'
, .•

1'!lPä e Jaraguá do Sul deve ser e!)se: .:. atiVidades. 'Y'ulcâiJ.lcas , A V ISO' , /
'

COm IQrmaçlo d. edifícios (CODeÍl), justa1:Dente por estar na,

�erireira dos der,rames basAl,tlcos que traçaram, a� fisionomia
o Planalto Çatarinense. De qualquer ro!ma" ao que pens,o,'

11110 se poderia. hO'je consta�r cones vQlcânlc�s contemporâne.,
lS dos derramei basálticos. ,visto 'que como ensl�a. Viktor
einz (in " "Geologi,@o Geral", CEN, 1974) "C�mo se trata, na-'
turallJlente, de Uln fenômeno que �e rea�a na superfície ou

,
Perto d!, 8Qperficte terrestre, seus' produtos· sic" facnmente

, . erOdidos. Por iSS0 ,quanto mais anttga för a atividade, tanto,

,�ata escassC). ê 4e'struídO é o' seu tes.temunho"l .os �lcões de

orup., de:v:em ier" assim, em terIpos de tempo geológico,
rel!ltlvamente recentes: basta, ver

.

que, o mesmo·

h
(llhmóJ autor reférido, em 8ua' obra, a8 pgs.· 352,

Todav.ia na presente época' ,

pode tudo s�r possivel; "
,

Quem quererá, pols, contestá-l'o '

Qua.do a própria montanhIA rachou?, '
'.

. Ótimo 8SSe trabalho d'é Ru40lf mrschfed,�pola coloca-o' entre.
,

Oll que, com. Goethe, procurarllm ,tirar.da O,eoJogla um sabo"
roso S.UCO· poético, do mesmo modo' que se submete a pressio
o :dsto para dele tlrar,,:,.e o óleo qae dá. Vida; e a poesia é
um dós óleos que dlo vida' ao espirito. Rudolf lembra-me
Goethe, entre tantas pasilagen�, na segUeia parte do "Fausto",
·ond. pela bôca do demÔ�o Mefistöteles, faz'mordaz cr�tlca à

.

teoria (afiás, vencedora) de James Hutton, quando este-defen
deu .10 idéia de que o cftntro. da Ter�a, é composto, ao menos

em parte, de rochas tenentes,' derretidas,. e que \Inclusive' o
granito'duro fO�8, outrora, rocha. líquida e iD'Candescente. ,E
811 Meflstóteles: '. ,7' -,

.
'. ". !

, i

.

,

.L'

.,
A nova iluminaçãe a mercurlo . é:.. �orn'PÓ'�llJ, de

possearea lâmpadas' de 400 Watts•. com ligcçiío' aure- '"

mãlica in.dê·peodeote ,úravés de célula foto elélrica, com
um CI,lSIO aproximado para o Município de . �õ.OOO,OO.
Esta é mais uma obra do pIaDO Admiöishalivo' do
Prefeilo 010 Eraulo Weber que, a médio p�IZO· vem

cOloctl!,odo ii Casa em, ordem. ..

(,
Segunda,Ponte! Para Ano' Bom

"

,

"A' s�gúndiil pon,le alfa pira, a localid8dé de Anó·
Bom,- já está sendo construída pela, Mun,icipalidade,
U01l1 vez que � prím�ira está com' • condusão-"pre:vis-
'-Ià para o-.,_mes de maio, estando 'os irabalhos' .de con�

creIo já concluídos ou '$eié;i os . pilarlts e as.. vigas;
,pois al9bas serão 'poofes;mistas..

.

-

. Audiência com Konder Reis
-

,

. '. ,
- ,

/

.'" O Prefeito 010 ErneSlO Weber, já, mt1lrcou . audi:'
'êDcia com o novo 'Obvernador Aotonio Cárlo•. Koo,
der Reis; para Irllfar c.fe assunlos de i'DlereSses d'o Mó,
.. ,

". \,'.

D1ClpIO.
'l._ , Corupá, 18. de Março de 191ó '

'

Erneslo Felipe Bluck'

A�te ... ção
, ,_

.J

Edital de Co.vooação.

- Escrit'ório.
A. COMERCI,AL

.'ADYOUACIA ' CON'ABILlOAO(': SEGUROS;·
'

!!lob a' direção do economista e contador: i,

I Eugênio Vitor Schmöcke
.

CPF '004354229
I,<

-

• �.
<

\

'.Rua .1 JMal. Deodoro), 12Z/180 ..

Fone 2023 - ,ex. Postal, 19
"

.

'

Jâraguá do Sul, \
.

Santa,Catärina
.Recursos fiscais e 'a'd�bnstratlvos, _;;,j ContabiÍtdade

'Serviço de Diarcas·e ptÍtentes ""7" fotocópias _

LegJ.slaçlo tra�alhlsta e' JNPS '- SegUros'. em geral,

Serviços aéreos' Vatig, '. '

. Desde ,1944 à serviço do progresso de Jaraguá do 8ul

DocH'mentos '.
.Roubados'

, .Ac:bam:se' 'à disposição dos senhor,es ae�ionistas
no e8ct·1tÓfio desta: 8ocit'dt,de, os documentos 8 que

' .� Eu (>tvim Klehm, brasileiro, casado, SuperVisor de
S8 refe-:-ê o art. 99,' 'do deare'tri leI'D.o 2.627," de 26, Vendas resldellte e c:loDiiclliadoem ,Járaguá 1\0 SQ.l-SC-"
de se,tembro 'de 1940.,

.. '..,
"

,

..,'
/ declaro para obtençla de 2'- via que .foram raublldos

"

.
.' ,,. "" ,

. do iaterior do carro os'seguintes doeumentos:

Jaraguá do Sul, 05 de"março de 1975, ,

_, OARTEiRÂ NACIONAL,DE lIABILITAÇAO, TiTU- '

c '. "', ,. " LO' DE ELEITOR, GAR'EEIRA' :DE· IDENTIDADE, CPF"Walc;hupar 'Orubbit ,�, Diretor Presidente; . ,REGISTRO. DO C.o:RE-S�-' .', ,,' ,'.',
.

, ,,'

'

.

CPF �,006 720 049

,." . Jili-àgUá' do Sul -SC�; 17'M.rço 1975,
Berilado Grubba J'r:(,- Direto,r Come:rcial

'

,', ., , .otvim Klehm. "

'

,

.:' .

.'

CPF �:OOÕ 120 80Q '!b:'.=i='=============;;===;=;;#'/,='========<;===========
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

, "

CORREIO DO POVO"
,

P��INA: ,4

',.
I

o nivelamento é fmportante ,,'8 lavoura do
Pelo comparecim\ento an, t,eelpa '

.

ogradlc. lmen-: arroz, porque 8PÓS a aplica,cão de um, herbicida; I
_ '.' irrigação' provoca a morte .das invasoras. S. Q terre.

no for ondulado certas porçõ,·s-.não .inundadas fa·
vorecem o. reaparecimento de ÍIiyãsor...

'

I,

'

Às principaii \irivsBor81 do
:

arroz '�m ordem
,

',,,
r

decrescente de, prejuizo causado às luourss são;
Presidente '

1 '_ Eçhlcoch,lol Sp:.
CPF 005720989

, Nomei: 'uhlueà: Gervão, Cane,ão, Capim. arroz,
,

.

,

É a mais prejl1di'cial de todas .i' in,a�oral.
SU88 .'D!l�Íltà. se m.stursm aOID o @r'roz por o08siio
da trilha; diminuindo, CODslql1enbmsnte', o grJlU de

Edl·.tal ,de' ," Prl"'.mel·ro 'e Segundo. Lel·l.a""·o\', . pureza dàlil seme"t•• de arro�, que, uIOa' vez sem••·

du, irão infla'ar �on' ir.....
'.

.

",'

'

Comuniq.ue-se,' Regiltre-se e Publique.:.se.·
, Em resumo (art, 687 do" �PC), filZ ,saber .0' se� Â semente do gervão mantém, nó 8010, o poder

ruinIe: _- Processo; _ AÇÃO, EXeCUTIVA •
....:.. Exe- lerminlti90 por muitos Inos, passandol a germIDIr

de ,quenle: ARTHUR TÖBWE. _ Execulado: CUNI..; qundo as condiqõ81 l,hes forem fnorát.is. 11: eonli·
BERTO BAHR• ....;,

� Bem a se� leiloado: _ l-UM deradl. pior inn',sora porqpe •• mantém da a·hur�
. CAMINHÃO, marCá INTeRNACIONAL, ano de fabÍ'ir do B·rroz, fUl1UandG ser' colhida oOm o arroz'. [

CaÇa0 19,61, pjacil n. 6õ-�7 97, cor verde, maIor, n. O lerdo é ,mo'ito prolíte,ro, 'U�1l �implel espi-SD-4060631,' sem 'resérva de dominio, em mau eslado ga pQde conter .mais da mil lewlm'SS 001110 G oiolo

.'Edl'ta'l de 1.° ,I 2' .0, L·8·1·ls... ·.8 _'..Pr.Iz'o 30' Dilas'
de conservação� einplacamenlo' vtneidó' há alguu,s an08, ,egetltivo é meDor do que 6) 'do arroz,' varillDd9 de
e que enconlra...se deposil.ado em mãps do

, e}_{ecutado, 1'00 a -120 dias, por ocasião da colhej&. do
' Irrez 81

no lurar' AliO Garibaldi, aväliado em Cr$ 5.0�O,OO il8menles já caíram na lavoQr'a. Â8 ,8�m9nt8B do ger·, ' , .' (cinco mil cruzeiros)" Depósilo' - Com o próprio ,vão Ião cober,tas por' glum'88 espessas -que dificultu·.... O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz,de Direi- ,execufado. Primeiro LeUio: �� dia 07 de abtil de 1975, 'ram 8> penetração de água:- Dili decorrem dUBSto' da Comarca d,e Gauraßli�im, Estado de "Santa às 14 horas. - Seguodo"lellao: � No<dia 22 de 'abri'l de cODleqllêneiàs: ás ,sementes 8� cansariam p5r�;YÍrios
�at8rina� na Forma dli Lei, ,�tc.

'

� 19{õ, no mesmo local er mesma hora, c�so o 8,nos, DO solo; • não germ.inaode tculàs ao mesmo_te .. "

•
I Faz Söber, a. q�em ht.teresl!Ja possa, que. tra, b�� penhorado n ii.o .

f c:! r ,'arrematado n � 1.0
..

po, Fesmo qliBn�o � �olo tornár' a .ser cul�i,ade.mltando por este JUIZO. dOIS procellsoa de E�tcuçiQ. lellö?" ��I� vlllor da, aVillhaçao ou!�reço sup�r!o� ..

, 2 _ O. z.e"s :'
'

n .•s 23/74 e 34/74 (mOVidos por Otto Kutscher de \ Avalti!çao. -,' Cr$ 6000,00. --:- .Loe;al do Lellao, :- .
Y p.

• .,. P·é-d�.gall"Dha.0'1'· t J' '" J é D' f' h d No ,Iocilll em que be' acha depostrado Nos aulas nao' Nomes vulgares. Arroz vermelho, ou.

Ivelra con ra ,000 os la8,. ora·m pen or!S 08 '.

. h
"

I" A

'Ab ·f·d' í'I' ,bens ao réu,\que abaixo se ,desOJ:evem, tendo sido conSla ���r qua quer ,OD�S sv re re erl, o ve cu o ,e ..... ,En.tre·as plantas invasoras, das lavouras' de
designados; para, o 1.0,Leilici, o dia 12.05.75 e /pl;lra.' nem !ecurso .penden!e de Jqlf!élmento. - pad8 e ,p�s- arro�, ir�ig8do, o arroz vermelho, pela 'dificuldãde
o 2.0 leilão, o dia, 23.05.75, o 1.0 as 16,30 hora8 e' 'o sado "!lesla �ldlJde .de jaragua do �ul,_ 80S onze dl�s de cQntrole, pode ser con8iderado como. a I mais

,

-

2.0 para as 14,30' hora8, 8endo que no primeirQ : do lJIes de dezfmbro do �no de mIl novecenlos � �e- nociva.
. .

leilão 08 btlDIII _ poderão ser arrematad08 por quem, )�nl� e qua!ro. - Eu, \(a) Am.d,�u M�hfud,. Escr�vao, "
.

,

, mais dter acima, da �valiação respectiva e no' 2 ° 'a
' o subsc.revl.

.' I • ,.
GraDdes são 08' prejuizos qua e8sa invasora

quem mahl oferece 'independentemente da avaliação; (a) Alvaro Wandelli Filho 'ocasiona; Pela 8ua rustiCidade, exerce grande ,ação
a CUj08 leilões terão lugar ol>' edificio do Forum, - Juiz de pireilo co�,petitiva COOl" o arroz cultivado, desde- o int�jG
e Rua, 28 de Ago8to. Bens.8 sere\m le,iloado,,: "Um.,

.

'da ,form,oçã.o �a laVOUra.
"

balcão frigorífico para congelar' bebidas e) frio� em O·
" :.'

D'
:

, I' h'
.

'. ", Por outro Íado, -a característic'a de debulhargeral, marca POLAR, em estadö 'de novo", avaUado
"". S,

'

: � ',' ,e..sp·ac, . os; facilmente, que lhe é peculiar, faz cQm. que muita.
por Cr.8.00ÓjOO (oito mil cruzeiros),:.' e para' 'qu,e ' se;mente8 caiam aosolo, permitindo s1!a .presençaninguém, alegre ignoraDcia, 'foi expe�ido� o preuDle

d" 'D P f" grandemente multipli�ada: em llúmeJ;o n08 cultivosedital. qua será afixado no lu_g�r 'de 'c08tume ,no ..
,

O',�, ", r''.'
.' ,

r'.e e'1-'o sucessiv08. '..: ,

· ,átr·io do For�\m,. e , publicado por uma� �vez ·00 Di'riO I ','

do Justiça. 'Dado e pa8sado nesta cidad�, de Gua:. Observaçõe8 'ÓQlhida8 n08 Estados ,Unido8, n·
r'8iniriril, Estado de Sant� Catarina; no Cartório de' O �r. Carlos MOlcyr de, Faria Souto, Prefeito velaram a presença de 8eme'ntes fértei8 n08 terre-
Crime, Civil' e, Anexos', aos "inte e cinco de� feve- )4o:nicipa}, de Iaaocàra' RJ, continua dando os . seu,lI n08, em períodos de até. 7 anos.

·

reiro de mil noveeenténl 8
.
8etent�\ e 'cinco.' Eu,. e'xtrao.rdinári08 despachQs, tão apreciados' pelos no.· 3 _ Heleucharis bDOalieilsis:(a) Ralf ·Faltin, Escrivão, o datilog!'afei e sublc.revi. sos)8itore�. ,

"

,

'

", '.' ,
" . \ ·"':-'Da.mos.fabaixo m.ais dó,is de seuB famosos des" 'Nome vulgar: éuminhô..

OlaTo Wesohenfeldé·r Juiz de Direito., 1."" " ,,' ,

P8Cll?'�e;hor Secretário Geral. Vosmici é. tambem', Cotitum à qua8e todas 88 lavoura8. ,Os \ prejui
,o Acessar de �Técoié'lI Legislativa. Seu .méri'o fit ZOIii caumado8 por esta invàsoÍ'a 'são também ele

competência transcendem �rGnteiras. Desejo, porém':, grandes ,prójJOrçõês,:principalmeote Se ��o, Jor feito
mudar o preâmbulo doá decre,tos ao deliheraçõel qpe 11m combate no illiclo de seu de8envolvimento.
promulgar. P-refirQ_ que comece com humilde invoca � � Reg�elli DiUmdiphy:' '.' '. ,

ção à D.�s. P. e. "O PrefeHo Municipal, eleito pelo" �omes vulgares:'Água,pé ou Vintem;
_

I
'

P090 ti invocando a protecão �a Deu. para bemvgo- É comum em quase todas 88 lavouras, seUl

Ed"' l' d 'C
"- .' , 'fernar ... etc.:. ,. Dai em diante yosmiceA• pode órgãos 'veget�tivos :perrnaoecem flutuando à flor"l,ta , ..

e onvoc,açao d'á S 1\ j d'
.

1 f t· tuaorescentar o que quiz.r, ou o que a legislação de" gU8. ua açoo pra u una aZ-Ie 'lSen Ir no. 80 •

,PeJo presenle ficam convidados os senhores termi,nar. O fa-ta é que no ,mu�d9 da hoje, quan.to, pimento dos canais· de ir.rigação' e qnando não for
acionisl�s deslt! sociedade a' comparecerem ã aSstm- mais, DOI lembramos 'd'Ele" tanlo melhor. Sem qlle';. elimina'do após a,,8egund� semana ·de. plantio' dobléia goeral or.dinárid 'I) realizar-se no dia DO de abril' rer desmerecer o diploma dos Santos Antigós,' em· arroz, forma verdad,eiro "tapete verde" na la�our8
de,1976, pelas 14 ho raa, na sede locii!ll, ii fim de' de- cuja, época, mulher não tomava. banho, de mar de prejudicando o dt!8�Dvolviinenio normal da óultur8.
liberarem sobre iii �eguinle:

.
-

,
" tanga, nio hatiam bolinhas,'oinemu, 'TV, bO'ates etc... ,Existem . outras espécies qÍ1e não caUBslD

Ordem do dia ' .

'para ser, Saoto fioje, com todas alt tentações" é pra
tanto prejuízo" ma8 .e não. controJadas

�

podelD
.

" '

ciso. muito pe.Ho.' Por íspo Ia.· nto de hOl'. l'á oão, é' reduzir a PJ'@duçãocomoo capim brbn�� o� canU·1.0) ,Discu.·ão no aprovaçiio do balanço, d"'mons-' d
.

t' h
. . 'h' .

t t
."'.. � ...

nem de, 1.0 team, cQmo diz Dr., Milton, já é de sele-. o" eaplm cane a, plD IHJ'm o, en re ou rOB.Ifação .de I,ucros e. perdas, rel'atório da djr�lofji!' e' pa-
,\ ç�o. Nàoionàl ! ." . ,�ng.o Agr,o Bdio Nagel, ExtêQsio,nista da AcARESQ.recer do cnnsell1ó fiscal, referenle ia exercício ·encer- 'IEm 'minha, frágil canoa luto Dara -.,traf8ssar Ö'fado em 31- de de;zembro de 1974; '....

' ". '.

5'
,

.

2.0) 'Bleiç'ãp do cons,tlho, fiscal. mar do de,ej9 � R� Tltg�re ...:.. 'zonlalmenle paril ii grande pazl Sem, Um prolesto:' o
,

os vivos o fazI2m. N�o digo heresias nêm eSlo.ú brinca0-3.�) Astmnlo� de inlerês�e soci,al.
, x. x x

do. O corpo é animado pelo. espírifo. Este conliDua,

Acham se li disposição dos senhores acionislas,
.

i'Req. 1617/74 ...,.. loceoy.da Silv.,a. Pedi paga�en- vivo; é il11ortal, Poderi., proleslar, zanllar; quebrar li8
na sede sochs! sila. na rua Domingos da Nova, 102, to de despesa do Cemitério Qe Batalal. Pague-se. Va- mesás, mali: não o faz. Devemos, pois; Iralar bem da

. 0$ dOCUl11enlQs a que se ,r-efúe o arl, 99 do decreto \ mos manter: limpo o _. climpo SaDIo de CeI. TeixeirA,. queles que,' IÍfoilamenlo, eslão conhe,cepdo O' lado iO·
lei,n .• �2 627, de 26 ele setembro Qe 1?40. ex-Bafata'!.· �Conheço

"

mJ,Jilos dOI que ali- estão' e não visivel da; vid&l. Concedamo lhes conforlo" p,az, trlJ�:
J

• d S I 29 d J d 97
i desejo. que i!I raiz do inato peneIra lIIravés seus corpos, quilidàde em SUll úl!ima morada� N,a minha, como 18aragua,

'
.

o 'U, ,e. a,Dtiro, e 1 �. tranquilos. Ponderiam, 'vir procurar- me� para proleslar. ,dIsse, quéro ,os livros de minha preferência. IDconlável'Adolfo Anlonio EQ1'inendoerfer ,Por isso mlsmo não· íenho' hábilo de acompzfnhar en;'; serão os dias'\que irei' passar ali, . sozinho. 'Te'rei lem-
Direlor Gerente, CPF:' N�o 004360469/�0 terrol. Indo. um, deverill i'r é,2 ,Iodos. Se não f08se, '

po de le-Ioa Da doce pa, dos morlos,••. ,Ah,! ia me el' ,

"
.

'

Raimundo Adolfo Emmendorfer Iria', lal'vez, magoar algu'oi 'defunlo. Aprecio a Iodos" ClJuecendo. Também um 'vidro de privinl. SeDã'o, comoY
"

Direlor-Técllico, CPF, N.o 004358809/34' igualmenl�� eom li m�sm. ae,reQidade caminham hori- iria. respirar?

,
,

Indústria .' Textil ,Jarita _ S.A .
Estado �e Sailta Citarlna. "

.

Pr.feitura Municipal �e
.�

,

, JBraOlí �I' Sul' ' CGC/MF 84.430.610

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação·-

\

Ficam convídadoe 08 srs, Aeíonístee a Fe reu-
.nírem' em Assembléia Geral Extraordinária, no : dia
26 de março de ,1975, às 15 'horas, na séde social,
em Itapocusínho, município de Jaroguá do Sul; afim

,

de deli\berar sobre .8 segulme o�de� do dia:
.... ._ �

\ ".
a) - Aumento de Capi�1l1 de Cr$. 800.000,00'

para Cr$. 1.700,000;00, med�ant8 aprcveítamentn oe
Cr$, 35,000,00 de reserva pára manutenção do ca-.:
pital de gi,ro>Próprio e Cr$. 685 ..000,00 de Reserva
para aumento de _capital, um total de Cr$. 720.000;00
e 8I1bs9rição de-Orê.: 180.000,00, madlante utilização,
de Or$'. 155.000,00 de créditos' em Contas Oorren-,
'tes e íncoeporação de

'

veículo no valer de Gr'
25.00,00. "

' .

'
,

�.

. ,

PORTARIA N. 04/75
.' _, EUGENIO STREBE, Prefeito, Munfclpal de }l:IrII-
guá do Sul, Estado de Sanla Ceterlne, DO ,Qso e

exercícto de suas arrtbuíçõéa Resolve:
.

"

. Conceder Licença, Prêmio: '

-\ '
,

I -,

Óe ecordo com o artigo. 144, >\ des Estatutos 'd�ós
Funcionários Públíeoe Muníclpeís. Lei' n,O ,344/72.

, A. MA.UUICIQ, DE QÚES JUNIOR, ocupante do
ctlrgo de 'Porleiro Zelador, Padrão' ''-.5·6'' .do

.

QUlulro·

:Único do. Mnnícípfo, sets (6). meses correspóndenlé �o
decênio compreendido entre 30,de junho de 1964 li 3.0
"de junho. d� 1974, para .goze-la em perlodo' inltg�al ..
conter do 'dia '.26 do mes em curso. "

'

Comuniqíie-se, Registre-se
':

e Publique-se.
PrefeiturlJe Municipal de jaraguá do Stil, �5 de fe

l verelro de J 97&.
\

, Jaraguá do 8Ul,-28 de .f�vereiro de 19.75'

tOB

Eugenio. Strebe, Prefeito" Muöleip�l.
, \ J. "

\�, "

•

, :......
,

,

, PORTARIA N. 05/75.
, f

EUGENIO STREB!:!, Prefeito Munieipai de Ja,a
guei 'do Sai!� Eslado de Santa Calliltiua, DO uso 'e

· exerctcío"de suas errtbutções, Resolve: '.
"

Conceder, 30 (trtntae) dias de .Iíeença par. 'Ira
lamento .de saúde, II. ZeFERINQ PAOLETTO, oéu
,ante .do cargo de MOlorisfa, <do

'

Qu�dro' Único" rdo'
· Mun.icípio, a conl .... ' de 11 <Je ,Março' do ano em cur
80.

-
.

'" ",' - 'I)
A Diretoria,

Joio Lúcio Ci)a Costa - Diretor

Juizo de Direi�o da Comarca de Jaraguá 'do Sul

Prefeiluru Municipal de jlraguá do
.

Sul, 11
março de 1970.,

'

,

eugenio Strebe.' Prefeilo Municipal.

F'ecularia Rio Molha' S.A�
Assembléia Geral: Ordinária

Informativo ACARESC
,

Invasoras' dos:' Arrozais
\

·Plantas
, ,

.

, ,

Inva�orlil. 'dos àr'rozáis �ão as pl1al},&as
d8scmyàhem junto à cultura, difundindo-se

. crescimento do arroz.
.

que '1
com o

As in'Bs.bras �e ahlstram 'ano após, ano no mei,
,da 'lupun, mudando o allpectQ do �rrozal.

As invasoras e�istentes na lavora causam graQ.
'de decré.Bci�o ns pfoduç.o-de arroz. P�, uma

'

for.
ma geral as inva80,ras aonoohem com a planta cul.
tivada desde a germinação até, a colheita pois rea.
lizam a competição de água 8 depreciação do grão.
\.. . ',. !' .

'

,

'O Oembate pode:1iI8r feUo por doia método.:
químico. rotação. -;,'

',Químico: atra'-é. d08 herbicidaj:
I.

)
�

� ...

Rotação: substituição por outro tipo de luo,url,,.' ,
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.

Nova Diretoria �Eslado �. Siotl ealarloa

Prefailura Municipal·· de
JaraDBi �I· Sul

DECRETO N. 325/75. I'
. .

I

EUGENIO STREBB, Prefeiro Municipdl de lere

guá do .s�l. E.,.do �e . �anta C,8farioll, uo uso. e

exercfcio de suas erríbulções Decreta:

ART. 1'0 - Fica;aprovado. o .eelatõrlo apreaen .

lado pela Comissão de Sindicância, instalada' -nel!lta

Prefejturiil Municipal pelo Decreto N.o 621/15, de 06 de

favereiro de 1910... .
'.

. ,

ART. 2.° ;_ Bafe Decreto entrara em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições. em
, •

I .'

�n�N� \. .

�.

PaMcio da Prefeitura Municipal di Jaraguá do

Sul aos 20 'dias do mês de março de 1915.
,

, Eugenio ôrrebe, Prefelre ,Municipll.
,O presente Decreto 'foi Tegfstrado e: publicado

nesta Diretoria de Expedíente, Educeção e Assislên

cia Social, aos 20 djas do mês de março de 1915. '

Astrit K. Schmauch, Diretora

, DR. � IVO KAUFMANN
. CIRURGIÃO DENTISTA

(C.R.O.I N ° 385)
...

-ATENDIMENTO-

(Sf?mente c/hora marcada)
SeguQda8 à sextÁs feiraR:' 14· _à8 18 horas

» Sábados: 10 às 12 horas '

'-.
.

R. Preso Epitácio Pessoa, (05 _ ,J.raguá do Sul

r��--,(!)_""--«J�....-e�
) Dr.Reinoldo Murapa .l-

l
/ ·11 Á.DYOGAD�

/
1

r E.tfcrit6rio ao lad�
I

da
,
?refeituraí i

L_�..::.��o::�.:__�
Salvou a

-

Ponte de
.'

Florianópolb� .

"Quem �ãQ vive par••ervir não serve p.ra viver" e
um dito. que enlrou-em circuldção faz pouco tempo. B

" exprime um. grande v�rdade. Cr��t. já linha dito: "9uem
de vós quizer ser o primeiro seJiI aquele que serve os

OUlfOS" B ainda: "Não,.vim pára ser ser.vi.d07lpas ,pa
ra servir" e 'er,a Deus. Noutra pillsagem do Bvanre
lho lê-se ii parabohl do bom SilJmaritan'o, conrlida por
Jesus mesmo, ...e_n!llltecendo a ... bon�ade dp Sama!'itano
que cómpadeceu-se do homem· ferIdo. <'

'.

No caso da ponte repete, se' a parabolll do bom
Samarirano Oll pe�soiil do Sr. Vitor Kurulz, residente
em ·Curiliba. .; .

'Um i1mig(l dele, o engenheiro Teofilo Garcez

Duarte, de passagem. 'por FleriönóDolis. por simples
curiosidade âsteve observando a 'pan Ie qué liga iii ilha
ao ,continenre. Com olhos pl!OJilsi�nais viu que II pon-
Ie es rava 'correndo perigo. .

Bm que aDo foi conlfruidà? QUill era o peso pre
vislo naquele rempo? Os rebites, por efeit. do vibra,.
ção Dão esrariam gálIaS? Param lJ,S pergunlas que fez.,
I liIi mesma, De regrésso a Curitiba." onde residia, con
lou o 'fato ao seu ,amigo Sr. Viror. ,Kurutz, homem de

Coração de .ouro, 'Um replica do Satnaritano do EVl'ln'
gelho. Ouviu IJtentZlmente e resolveu, i na . hora, faz,er
algllma cousa para salvar iii ponre. Mandou re8ervar

dUtJs piÍssagens na Varig e no primeiro avião segui·
rim plr. Florianópolis. O Sr, Kurutz procurou imedifl

timente o sr. Governador daquele rempo Sr. Aderbol
Ramos, de quem era muito amigo.

"

.sr. Governador, a ponte está ein perigo. Tem a,
paillvra o meu amigo aqui, tngenheiro, Este sem roo

deio tXpoz o perigo, II ponle \ poderi� ruir de um mo

meo\o para o outro. Explicou, em detalhes, o. porque;
O Sr. Governador escutou 'alenrlJménle, perdeu ii

cOr, afUndou na po'llroDD:, ".o que vai ser se �lt'ilI pon·
re càir? Quantas vidas perdidas? B como reslabelecer
ii ligação ,com o �oßtineote?, Informado de que' o en

genh,eiro Oscar Machado"Costa era a ma'ior autoridà�

J Ide em pomes metálíc�s, disse: .

-" .

Conheç9 este homem,. conheço mUllo.

Na hora.mandou rédigir um telegrama ao engen
.

beiro convi'dando-o a vir com urgência. Assunto: a

POote. Muito ocúpado,'o e�geoheiro só, p�ude vir uma.
lemana depois. Examinou a ponte, confirmou, que o

Perigo era real. Sem perda de fe,mpo deveria ser refor

Ç�da. O lJssoalho de pranch�es subslifllido por uma

Pistill de asfallo e estudar III oportunidade de uma no-

Va POßte. .

'
. .

,

. Pode'se pois, pelo expo.to, dizer com toda .razã@
qUe, Q Sr. Viror' Kurlz-salvou ii ponte. Claro, que o

tX..governador lambém. lern direito ao seu Quinhio"
OleDdendo imediatamenle o avia0 do amigo. '

Irmão Leio Magno

De outra parta Iomos iIiformados por' fonte dó,
O Doutor Alvaro WlodeUi Filho, Juiz de Direito Mobral que o Prof.. Doleldío Menel.: inspetor de

. .de Comarca de Jaraguá do 5ul, �stado lIe �anta eil- ensino municipal, 'é' o nOTO' presidente. do orgão
.

larina ne forma da lei, ere.
.

em aubstítutçäo ao vereador 'José "Alberto Klitzke.

(Extrato - Art: 6S7 do CPC.). - 1.0 LULAo -

. Maria das Neves Medeiros continua como superví-
-

Dia 6S' de Abril, do cerreute ano, às ·15:00 hs. _. 2.° sora e secretária do orgão, jornalista Geraldo Jo
LEILAO _ Dil 22 de Abril, às 16:00 hs, caso OI sé como moblhzador, faltflndo tio somente a 8S,CO-
bens não forem arrematados no l.o leilão pelo . vf;llôr lha do tesoureiro.

.

da av.aliação ou por preço superlor. -

.

LOCal - Fo- '.

rum - jar8guá do Sul. _ PROCESSO _: Ação Execuli· Palácio
I
de Esportes para Jaraguá

ve Flscal '11° 6064 - EXfQUEIU -"FAZENDA BSTA., ;" . , ;

DUAL. - EXECUTADO ...:.. FRIDOLINO VICENTE.,,- O deputado arenista Octscílío 'Pedro' Ramos
BElS A SEREM LEILOADOS - 1) Llm. congelador, marca informou que teve encontro com o nOTO secretarío

PROSDOCIMO, cor branca; em perfeito estado de da educação recentemente, quando recebeu deste a

ecaservação, com cepaetdade para 200 lltroa," avalia'
. ,?onfi.rmação de que n088a. cidade deverá contar no

do em
.
Cr$ 1.000,00. - Dilo bem eaeontra-ee desone- ptõxíme aDO com o PaláCIO de Esportes, tio alme.

rsdo, 'o'ão exísttndo recurso pendente de julgam,enlo, jado por todos, os desportistas ,laraguaciDses e da

-nos eutoa acima mencionado. Dado e passado oeBt. região, morment!!' porque estamos a i'einvidicar o

cidade di jaragu6 do Sul, aos sete dillS do mês de sediamento dos JASC do próximo ano. O deputado
milr�o 'do"ano ae' mtl novecemos- e.serenta'e-etnco, Eu, ,foi portador de uma boa notíels.. priooipalmente se

'Adolpho Mahfud, Escrtvão, o datilo!Írafei e subscrevi. levarmos em cODsidersQão de que exíste : verba

, 'Dr. Alya�o WliI,ndeUi _rilho, ju�z, de- Direito' nequela. seéretaria pára inicio daR obr!ls;
.

Nada
.

de Novo- em Torno;do I CIP
,

..
. \ .

SUl/Até 9 momento não se tem noticias de que
. térlmos num curto espaço de tempo o inicio dai

QQrai de censtrução do Centro Interescolar de Pri
meiro- Grau (CIP) junto a Av. Getulio Vargas. O
levantalIlento pretíminar 8 o estaqueamento

.

eltão

prontos, mas o inicio da construção não
�

f.i con

cretizado até o momento. -Sabe-se hiclusive que
existe uma' verba destinada de 320 'mU para (

que
Ó8 trabalhos' tenham .

inicio. '

Juizo. de' Díreíto da' .Comaroa de Jaraguä do.

E�ital_' da
.

p'rim8iro, ,'a Segundo' Leilão
Em resumo (art. 687 'do _CPC), faz IIber � ss

�Ilin�e: - Processo: - EXECUçaO. ._ ExequéRtf': ;
Angelo Pradt e Antônio da Platina Vieira. _ EXECU
TADO: _ ANESIO OOSTA_ - 1.0) -- ,UM ELEVA
CA� - Elevador para automó\'els, oor ouro'met.-.
líao, acoplado com motor trifásioo 'marca WEG, em

bom estado de 'conservação avaliado em Cr $lO�OOO,OO
,

(d,ez mil cruzeiros); 2.°) - 'UM TELEFONE, cor

branco Mar/fim, com linha i'nstalada
I
na COTESO,'

cojo nÚmero é 2027. ualiado .em Or$ 9.000.00 (U091 Ceme já é de domiDie públiCo., e isto. está

.iI cruzeiros).' - DEPÓSITO: - Com o própria 'exsc.- cenfirmade de acerde cem o último. boletim des
tado Anásio Cos'a, à Av Getülio. J Vargas � 667. - JASC, visita neste finaÍ de semana a .nessa oi-

.

PRIMEIRO LÊILÃO: '_ No dia 07 de abril de 1975J às 10,00 ..dade OS senheres integrantes do Censelho Téc-
horas. - SEGUIDO lEILÃO: No dia,22 do mSIQ1ó mil, -S C

.

hora e local, caso os bens '�penhoradol!l nãe forem
- nico. des Joges Abertes dCeh' anll� Tatadnna, Pfle-

arrems'àdo!l no CC' le.ilão. pelo valor da avaliaQão.oa gr�mades este .ane para
.

ap�co. e es..
es 0-

pr�QO 8.uperior - AYALlAÇ�O: _ Valores acima referiw calS ende s,e ,disputam encentres esportives em

dos., - LlrCAl 00 LEILÃO: - No local em que S8 aêhàm - nossa cidade deverão. ser visteriades. Mas a res.

depositadOS, No,s. �atQêI' não ��n8t� hav�r qualquer,. PQsta pesitiva. ou negativa sé nossa· ddade Ie

onu.s lobre referidos bens e nem r"car�o" pe::!dent. diará eu não. aquéla importante cempetiçãe, de
ele Julgamento. Dado II passado nesta CIdade de J.-,

.& -d C Ih Té'
,

t·' lái' d
.

S I
�

o
..

o oii,,' do' meAs de dezembro reLert e
.

ense e cntce, so acen ecera per
��g�no .�� �ú �:v:���fo;1,tl-;eié,:Pla e' qu·8tro. '_ Eã, .•völtá dé'�Agosto: ou-'-Sét�möfo.

" ,. ...
'

",- ,-'-
"

,

(�) Amadeu Mahflld, 8scri\'ão, e -subscrevi.
I , p: Ó' '.. d S-,' S b' t··

-
'

( )
•

tI7' 11' F'lh J' d D··...
ar qUla e ao, e as lao ,

a Alvaro \vvande I I 0,":'" UIZ e IrehO _

'\
"

_.' _ .'

. (� ,

•

.,
_

f
' Sucesse�impar alcançou à festa de São. Se-

Coordenação '·Estadual;' de· ,"Relaçnes bast�ãe, .principalmente -:ne último. final de sema-

'\' P ú·b I�i C a s �Ag ra d e c e
. �a. Ni tarde,.de sáb�de e .P�efeite Eugênio. Stre-

.' be e Sr. Jesé March! preSidente de Censelhe Pa-
Prezado e' ilustre��rni$Jo

.. , t· . -
, ,

, 'requial inauguraram e páteo ceberte, cem. \Im
A.o desligar-me das funções de noord�nador.··

.

.

' ',' ':,"
.

)

das· RelaQõss Públicas do Estado. para as
. qaais me tetal' de 1250 m2..t. ·onde foram gastos 230 mil

comissionou o eminente
#

G.vernador . aólombo Ma-- '.. , I d
.

"

d
. f' 'l'd d d �

ohado Salles, que ora oonclui honrosamente. C) se. oruzelres. Alem e aten er as IDa I a es as Les- ,

mandat.o, cumpro o �e.er de
.

m8nifelilta� a' VOSS,. tas poderá
I

ser utilizado. quando. dos festejes
Senhoria 88 expressoes do,meu reconhecImento pela . : ) .

c�operaQão que, .'ra.á.s � d� c,onceituado órgão que des 100 anes .de munioipie. Tedas 'as parracas e
tao nobremente "em d!rlgmdo, sempre me concedeu. .

'

.

.
.

�

facilitando me o dtl8tmpenh. da missão eoi qà. fui' demais atrações. fora_m prestigiados pela pepul,
investido. .

,., .

_ 'd' ._

/

At b I m'e' 10
.

Estou persuadUo de ,<;Iue, ,nu relações que �e �
a �egJ.ae. .om o a. pre I. u a

_.
pessea�

entre VOSSR Senhoria 'e 8 Coordenação, hoove per- dlstrlbumde 35 mil oruzelres em premie! sensa

manentemente a alta compreenção dUlD seuiço que denais A parequia agradece ao.' apeie.
preltâ'amQIJ ao '90880 Estado e que, de/mInha Pliute,

.

I
. J' .

'.

•

,

'e'9 o aeu êxito assegurado ,repOnderjiDtemente. ---------_. _

pelo préstígio 'que óão me faltou, da parte dos S8�·

lores de divulgação, entre os quais o que V.SSI
Senhoria muito dignament, orie�ü8;

.

.

,

RecElba, pois, COIB os meul. agradeCimentos, e.
votos ,que lhe f.B90 de maior pro8peridade·, suces�
80 m: IDa aU.idade, -. votos ,GBSeI .

que dil'!_to a

todos os Fen.S auxiliares, 80S quais 'ambém' �noluo_'"
DO meu' reconhecimento.

' ,

\

C'I' dos JASe hoje
em Jaraguã do. Sul

MEIN GA:RTEN

,

Cordialmente

Wenn ich aus,meiner Tuere rref�,
So bin ich �Ieich im grueneo Raum, .

Vorn leuchlen· bUBI di. Blumenbeere

U,nd hinten bluehl der Pfirsichbaum .

Josá Nazareno Coelho, Coo�denll'dor Gefftl Und' ein'ge alte Urw�ldriesem ,

Sreh'n da schon viele, viele Jahr'
Darunter .tote Nelken �priessen
Und Orchideen wuoderbar.-Mobral Realizou'Reunião

Na última q'llinta feira, tendo por .local 08 es

critórios do Movimento Brasileirö de Alfabetizaç'ão
desta cidade, aeonteoeu uma reunião dás ' supervi,
Iilo'ras municipaill, �o orgão, quando assuntos rela
cionados com o início das aul88 dia 1.0 de abril

próximo foram tra.tados. '-
.

..

I

- Bstiveram presentes ao encontro as' &upervl- Wenn sie. io .
froher Reihe tanzell

.

àóras dos munfcipios de Ja-ragUá do, Sul, Campo Und Hascheb spiel"n von Baum zu Baum,
Alegre Sã9 'Bento do 8u1, Rio Negrinho, Corupá, verbinden' ,Kinder sich und Pfaozen .

Sehro'eder, Pomerode e Ma_ssaraDdub�� O encontro Zu einem schoenen Fruehllngsfraum.
contou .ai'nda com a partici'pação da supervisora de ./

área do !\lobral, Ros.ely MJuia Barato. Wo zu den Blumen allen 'Arlen
Na oportunidade as supervisoras mobralenses1, Die Menschenblume sich geseIIr,

receberam OR documentos necessários. pa.... que Da gebe ich �nichl meinen Garlen
sejam a8sine.dos pelQs pref6it08, em conyenio8 que Fuer aHe Sc::haetze 'Guf der Weil.

'

permitirão a' ação do 'Mobral nQI referidos, muni-
. oipios.

-.. I ' \. RudoU Hirscheid,. �ão Paulo '

,

Doch. alles Bupre, "Ues Gr.uene,
DdS meio.en Görten so verschoenr,
Isr nur Kulisse auf der Buehne, f
Auf der' das Kinderlacheo toenl.

/.

'.
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,.'Go.ver03,ntes, ,- \.

A ARENA z: Aliança ..missão
�

Executiva, ARE.
ANO LVI --,. ( JARAGUA DO SUL '(SÄNTA CATARINA)

t Sibado i.� d� Março de 197�) N. 2.8%8 Renovadora Nacional - 'NA.
.

"
r

�����!!!!!!!!!d'!!!!-�'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!�'��'!!!!!'�'�-'�'!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�=!!l!=.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!� Co'missão Bxecutrra" de Ylce,'-Govern.ador Maros' "enr'lnll'
: '

'

-", Jar8.guä do -Sul, enviou •

Ponte Colo'mbo 5al'les· :�:.:l��::f�:���'::!:�O. Bue!I\:.taó�-. om q..
Goiernador Anlonlo Carlos 101- _(8�sQlDe elevado cargo de

A P C I b S '1 ' d'" i,
d d f

.

e de 8 :"a-os .

de 75 m ra de ,'I',g'a,. no lado da
' der Re'ls

I '
, VIce Governa�or;,em no..

'

,onte. o om o a - an o 8 esa ogar o In- s . y •
•

me companhéíros ARLlei foi .0 marco mai:B' HR- tenso tráf�go enire a ilha
.

cada, pretendidos. O tão' Ilha.
Interpretando senti- NA local tenho s�tisfaçloportante do último go\,er e o continente. Chama-.. central tem, 16Q m.: Säo .: As fundações, no lado mentes .eompanhelros de ' eumprímentar; ,ilustreDante catarinensé.' O Ponte Oolombo- Balles, a -25 mil mstros cúbicos ds da Ilha são com estaca Jaraguá, honra-noa 80": cetarínanse, com votosEng.' Colombo Ma.chado, ureio 1I10derna para o ceaereto protendido die' metálica "2-1-12" ceava- bremaneíra cumprimerr- bem sucedida gestão-, 'SalIes

. \lir�a repetir' t!m tráfego rodoviário. '
. .300 .q ú i los/centímetros' dos até a nega' 8,bs01llta tar' primeiro majidátärío Cordialmente.. Eug.ni�1975, 8 8' de' marçe; o : Em. Iinhas

.

gerais' à:
. quadrad'o.·" 'e, no eontínente, em S8- pela 18ua investidlira no, \yttoJ;' Scbmö.ckel � Pre.�ue Hereílio Luz e Adol- 't'atenia Contioente;Hba, 'í patas -diretamense sobre Governo ,de .Santa Cata- ' sidente'Comlssão Execu.'phQ Kauder em: '19í9 .

oom '1.226.9 . metros �de' ; /2' - ' 'OI ',.iadutoB ds :'
à rocha.

.

.rlna; Deus guarde Vossa tiva ARENA.
.pro,idenciara'm, assinao- extensão compreende aín- - 9ceS80, jium total de Exeelêncíe. Saudações _ 'Jaragõá do Sul espe.do a Lei n.O 124, de .16 da 08 aterros 'hidráulicos 311.90 m. de comprimen\' _

3 - Obras eompletasn- Eugênio ,Victor Sehmõ- 'ra multo do Gevernode agosto, daquele ano, .8 o sistema viário, com to, com ,largura de 1,7 m. 'lares. d_ivers3Erforam pre- ekel _ Presidente Co- ,Anto�io Carlos:pe&lsibilitanào uma "liga- IIU88 earacteríatíeaa bäsí eonetituem-se em tão de vistaB, ínclusíee ,seniQoB'
ção maia eonseníente da 0811 que são as seguintel!l: 49,7Õ m. He oomprimen- de terraplenagem 8 pa,i
capii'al 89 continente." 1 ...... Ponte rodovjãrla, tq, cem. 2,40 m de. BI�ura . mentação equivalentes a

Inaugurada B f) de ja- .com 915 m. de compri- ,de vi'ga, rro lade d.o con 10 km. ds rodevia. obra'
neiro de 1926, a Pente mente 8 17 de largara tinente e outro de 49,70 de 80 mil'm3 .. de enroea
Bereílio .Lua a partir de 'para 4 pis,tas de tráfego, m. e, maís cinco de 42,50 . men'o' para pretsçãe dasl,

8 de março ds 1975 eOl) com 18 m.' de altura mâ- de comprimento, tambêm vias' dos aterroe' no lado
t� com ,uma .,�rmã, aju-: xima no o�n,81. Compõe- com 2,40 mitras de, altu- . do Cont�n8nte.

"'\ '

Mário Tavares dá Cunha Mello
I' Tabeli_ão de Notas .� Protc;sto'S em Ger�l

E D I T A'L
/Otair -Becker' Frei AuréliO comenta _Pelo presente Edital, pedimos aos sen�oreB

-
'

.

t
.

d- I· d
abaixo �elacionados, qlle compareeam em ,nosso cor'

'A '·U� no/ S'"e-'n-'a''do- segu'D 'O Ivro O' / tório para tratare'm de a8suntos de seils 'inieress6s:� -' SSUml
.

,

"

,
.

'. .

'

, '.
"

.'.
. ..

: ' "" \ Albéróio Wippel - R7 Rio Br-anco __ .Ne'sta. - AI·
.

, -"
(

.

estabejeclmento d'o Jara-gua fOnso BéUoli - EII\r., Bananal do ,Sul, - Gll1arami·
"

" N. sess�o do �dia 18 dÓ;, Oorre'nté, ,�. sr.'Ota1r
-

.' ';1
"

.

'

"

. .

,

rim.' - Alfredo' Schoeider �' Estr. IJaragul,zinho -

BecKer../ ässumiu a 'cadeira do sr. Antonio ,Cárlo8 '

Frei AurélÍo par� os que ainda 'nAo sabem é o autor do Nesta..- .Antonio, Spéiia - R· 25 d� JalhCll � Nas'
Könder Reis 'llq Senado d� República,·

.

-

'.

PRlMEIRO tIVRO' \19 JARAGUA, lançado eDi. nus de 1974, em' la. - Arthur /Keuriecke -'-, Braço, Uireiío - Massa'.

Eleito suplente'.de senador' nas eleições de 15 memorAvel festa rotária. ' rapfllub!i. __;_, Com. de Madeiras Pinho 8g1 Uda. -
de novoembro de 19,70, 'com a indicação do sena.dor. Ele acompanha ,o desenVOlvimento, leitmerí1ri9,706.qFrueeiseAvUerréi_- R. Join9-ill!i', '113 - Nesta .

..._ Deslil Miquinas Ltda,fica na cidade, com 'vistas ao centenário
- �T E' G

.. RAntoniO Carlos pa�a o Governo de Santa CatarlQa, .

Ho Stulzer, jaragu.&.ense' de nascimento, teve a seu cargo a-R. Join\lille, 433 - .I.,,89ta. - dig il:lnislDl - ,

• vaga'foi preenchida' pelo sr. Otafr Becker, ex-pra- . pesquisa de vasto documentário, trazendo para a, presente Lporenç!> KaDz�er, 66 � Nesta. ,;_ Genésio Mar�eliDofeito d� São Bento, \ ex-presidente da FIDESC, filho' geraçllo os acontecimentos anteriQrea elo Estabelecimentc) do
'.
- R. Joao 'PlanlDscheck - Ne.sb. - Gerold Meier -

dá ,ltaiópolis e prospe'ro .mpresário em Oxfo,rd, di- Jaragu.A, a fundaçllQ propriamente dita, os nomes dos rioß :- R. Pe. Pedro Fránken, 69 - ·Nesta. - Gerl!lon J0rge
r"", tor-nrre"'I'den' tÁ .-Ia. Oxford S.A. - Ilild'ústrl'a e 00-. (aqUi,vale l�mbrar um belo trabalho do promotor PúbHco, dr. Classeoap da Silva - R João Tangem 521 - Nas'V> �" ... U José Alberto Barbosa, sobre a palavra l'l'APOOU, a ser divul- ;' _-

,

.

. '" . _
,III ,

lDérciO'.' :, J-, gado' proxiIilaine�te), os indios, as estradas, as cOrltastaçõ8',. ta. - 'Joao �I!I LIma - 'R. Emlho Oados �o.urdaD -, O novei senador,' ,com mandato até, 1978, repre� a primeira fase do Estabelecimento' J"raguá, a E!egunda' fase Nesta. '7"'" João L'DDert - R. Angelo RubInI, 2'417: -
'lenta Õ nordes,te' de Santa Catârina e 08 munhJipioa, - o seu restabele_clmento e potas alusivas. às comunidade.' Nesta. I_ João Orjtál Bona ::_ R. Rio Bràp'co �,'N(ll'
da regi.ão ,esperam,' de- Otafr Becker 'Oll' beneficios

-, católica e evangél1ca. Um, manancial del�ormações que a ta. - João Vegini _ A\'. Getulio Va'rgs8, 36...,. N�sta.ante ,culta está lend� e o. estudantes est�o anQtando, para as J
�

Clá 'd' D " R·.t. .. lAi' N":-fie s,ua presenç.a no Congresso Naoional pelos mui· suas pesquisas. '. ..' ose' u· 10 erehl - • .araqa8n, ;.:. -.- es a.
(os laç�s de amizade' que aqui mantem: " .

", Ele, Frei AuréHo Stulzer � o Prof,'Emilio SOva; um dia Luiz Ces8r' da Siha - R- ProcópiO Gome_s, 512 -

.
'''Correio cio p()VO" sente-s& honra(lo em-,p9der Ie debru\)aràm sobre o farto material c,oUgido 'pelo mestre Nas'ta. '_ Móteie Pradi de :Renato Pradi'- Estr. Ja

cumprl·mAn·tar o "S"nador Ota!r Becker, espera,nelo
escola e decidiram que o legundo liVrO seria a .con�nuaçllo raguá Esq'uerdo 2286 - Nes'a. - Nelsón EngelwsDD.. .. do primeiro, acompanhando o titulo do Inicial. " ,."'.

.que venha a receber regular[Qeote o nosso semá- Aqui em Jaraguá cto SlJI o Prof.,EmlUôSOva trocouid�,i- -: A\'. Mal. �eodoro, 1650 - Nes'tR. - .Re,n�to ,..Pra,nario, pot-ollde's8'inteirará dos acontecimel,lto8 d�11'- as com varias pessoa. (mesIp.o COJ;ll 0,n06so diretor),'DaSCeo- di""" R. Jaraguá',Esquerdo -- Nest�. VlctOfInO pel
ta '-região d,e,. SBnt� Cal•..·rina.

. .do dai a ldé� de intltular-se, o livro como sep,do um. oapitulo lis Âv: 1481. Deodoro ;_ Nesta.
�

.
na povoaçllo do 'Vale do Itapocu, de cujo grande conjunto Ja- "',' , ,

raguA do Sul faz parte.
'

.

'.
. Jaragll" do S.III, 20 de IcDslrto ,de 1975. ," Em recente correspondência Frei Auré1io Stulzer mani

festa S'lla preocupaçlo,' quandO leu nas Notas do Geraldo Jo
sé um comentário sobre o próximo lançame.nto do seguudo H-
vro sobre Jaraguá do Sul, Q,Di.itfndo-s8 sêr o. livro Q segundo' �\_- ,.;...__�....;....;..""""'--__-__�_-._do Estabelecimento' Jaragu6.r"

'

.

•

Embora não tenhamos trocado Idéa com o Prof. Bmfllo
SOva, veraneando na praia de Ubatuba, creJl1.os que poder'
haver unia concfllação, iÍinta�do,se tudo Da capa do Hvro.

,

Assim por exemplo:'
. EmfUoSOva

'.' Seg1.Jßdo Li"o c;io Jaraguá
. JARAUUA DO SUL' - Um capitUlO na Povoaclo do
Vale dO /napocu.. ,

. c'
.

"

' -

-. _Resta, agora, ,labe, quando s.. a IUple o tio esperado
segundo .livro sobre a nossa: ,terre.' I. ,

.

Isto "compete apenas o Prof. Bmfllo �nva responder.
.1' "

( /

, '

'Antonio' Carlos· 'Konder Reis· Toma' Poss'e'· d�

, I

I
Sábado, passado, �Ja go .de G()vern'ador,' n� beu o cargo' das mãos

15 de março, de 1975, Palácio, dos Despachos do sr. Atilio. Fontan)a.. �

r.1es6·nvolveu se na _ ca-pj� e do Vice-G6,vern�dor, '" As ceremônias foram
Úil do Estado· grande '. óo Edifício .:ras Oi'relorias em ge,ra!' âlilita slmplés
movimentação . poUtica e PClIsse do Seoretariado,. '('f' as falas ,denotaV';m um
e que c'ulmi.nOtl com a DO Pal�cio dos Despa- . nervosismo de seus \in·
posse do ndvo governa-.' chos, teve ,infei.o' 8S

. 8
. tegra'ntes, quando da

-

dor e seu secretariado. horas' da manhã e' Ie. tránsmjlilslo, dos c'\Í'gos.
O programa que cima- estendeu até as derradei-

tou de MissRo em
.

AQ.ã<f ras horas da tarde. - O secre'tariado empos·
de Graças, .ná· Oapela O dr.' Antonio Carlos Bado, no finalr da tarde
do Colégio Càt8_rinen'se�" Konder Reis. recebeu o'' é o seguinte: Justiça �

CultQ �a, Igreja ßvangé- g0yernO' das mãos do Za'ny Gonzaga;\ Fazenda
liea, Posse, do Gov.erna- \ Eng.. Colombo. ,Ma�hado, - lv�n Oreste BODatto;
dor e Vice Governador" Salles, enquanto qu'e' o> Educação" Salomãoi
na ASliJe�bléia Legislati- .

Vice-Governador Marcos - Antonio Ribas Jr�; Agri�
va, Transmissão do car- H@nrique Buechler reea: cultura ;-:/VUor �ontana; J.

�.
� \

J'!; ::-

. r '\
Administração PUnio

, Joselino Azambuja IBue_
no; Tecnolegia � Auguß
to Batls_ta Pereil'a;

Segurança Ad Olivei
ra; Tra:n8p(')r..�eg .,... Nico
la� ,Fernando Malburg;
Saade -" H�lio 'Anjos
Ortiz; Governo -,- Albino

. ,Zeni; CSlil3 Civil - Paulo
da Costa ltamos;Indúliltria
- ,$,ebastião Neto Cam
pos;, TrabaJho' - Fernan
do José Caldeira Bastos
e Caia Civil Coronél
Décio �ago.

.

. I

, '

,"

Of.rece' diirfamente pratoli uriados como:,
FILET À M.ART.A: ROCHA -/FILET, 'CEN
TENÁR'IO -" C.A.M.A.RÃO À BAIANA FILET
À JARDINEIRA - FILET. RIO GRANDE, e

gutrol!l pr,atos deliciosos.
'

, .

'

. Salão para fes�as de õàsamento.I, baUndo"
'

8t1i,er8�rio, eto; • •
, \

110i ambi�Dt�' ag�ad"elr cortez ,e f�,�i'lià'r
, 'A,.· Mal Deodoro da. Fonseca,' 104

JareglJá do 'Sul - SC
I .

"

'Perder um amor, não é, tao triste
como 'pe�'Bar.:.q,q(r havemo's de ,'. perd,ê.lo·...
(Guilh�me de'�.Almei(la)'

. )�

, t.�4 joyens de aIPhos _

'os : I!fexo,s estão,
.' p,artic�paI?-do de ma\s.Ull) proveitoso

.

curso
. de' nOIvos. Dura'nte .�, ,BemaQ,as .estßs" ]ov�ns
, receb.erão "instruções valiosas de como proce-

. �erem posteriormenta na, vida dá, cas·ados.'
\ '

;

/

Leía e assine. 'V-E N DE·· SE

, ,

I�

--------'-

este
'

Sema.nário <

.....

Um terreno medlhde.
14 .por: 30 n� Uua

� Waller Marquardr,
imediações do POSlo
Rubini. Tralar'com Silvio
Enuelm8DI, Grá'!Ca avenida

BluÍDeoBu Se�io I XU Conferêncio Distrilo,(
Blumenau está' ho�pe- .108 GÓmes.

dändà desde 5 "·feira últi. \ .onrem � desenvolveram·
ma cenlena5 de rotariluios,' se ampl·os programas de
doIS mail!! . diferentes qiui

.

debat.es e"" ,palestras, incluo
drantes do BSlàdo qu� sive show artístico, apre·
forma o Distrilo 465 de, se_ntando o consagrado hu·
Rotary Ißleroatioolll. morista naciollal JQsé Vaso

, � 5�a feira deu-se a inseri, cO'oce,los:, -
,

. ção dos parlicipllotes' d,á Hoje, às 20,30' h, reali.
conh�rêDcia e Sessão 50- ia'-se no Tabajara Teoia
Iene de Instalação da XV Clube o jaDtar ( ,fes!ívo ,
C9J)ferêocia 'Distiilal, DO encerrameolo - Coo'gora.
audHório (lo Teatro (Sar, ça,meDto dos

I
Rotarianos.

. :,(. \

losé' Cl�udio é· Advogado
'-,

José Oláudio Giostri, o JOsé-OIAudio locutor fam030 ':lu'
conhecenios na Rádio Jaragué, dt;lsde' a sua fundsçllo até,.os
primeiros de 1950, acaba de fórmar-se em ,Ciências JurfdlC(l8,
Juntamente com Arnlda Neto, José·Cláudio veio de, SAo PaU'
lo, para forma_r a. eqUipe' da ZYf-9. '

" .

,

.

'

Aqui velo a conhecer Bdite: SOva, ,sua esposa e màlJ
tarde voltou à Silo "aulo, pàrà fi�ar-se ria cidade".de\.nàpeU.ninga, onde' é funcioné�o estadual. ,:. . "

Muitos anos se pa8sara� e sempre' que . pode . y,isUa
Jaraguã onde mantem sóHdo,circulo de amizades. Nilo de"
ouidou do seu preparo culrural e profissonaL Matric11l0u-se �Faculdad,e\ d.

-

Ciênci�s' Juridicas e·Administrativas de Itape ....

nlngs, onde acaba de bacharelar-se: : .,'

José Clâlidio Gfostri é bacharel de ,J974 da aeima men
cionada Faculdade e cumpriu, o �eguinte ,programa: 17 h. -
sa ,em açlo de graças celeQrada pelo padre VltQrio de Morae'
no SantuArio Nossa Senhou Aparecida; 18, e. Vo'Iaçlo de Gr��
no"mesmo local e 22 h. BaUe de, Gala no Clube Venancfo ,..-

res. '" ".', .

,
"

"Justiça Produzirá a 'Paz e o Direito As.e�ará a Tran
qü.Hda,de�'· (Isaia., 8�.' 11 � ,o pensámento. da Tur"a Dr. fJirO
A1:buqnerq:ue, Se�retlrio ilo Trabalha.

._'Pel� formatura como bacharel em direito, eIlte
� semand',rio cumprimenta o dr. José -Cláudio Gio.trI; com 08 .,.o�os

no-v:os luceSS08 na carreira de advogado. ,.'
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




