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"CORREIO' 00
� 'POVO"" ,

.

','R�gi�t�9,
-; Civil. eíe��i�i:'��S!I:!�1d�s;:eif�?',:áQ���:i\m:�:��:�, j���e��á

, Nas c im a'n 1:0,$
. ,·L. ,: " .<,Aurea I!lOOe. fGrubba. ,Oficial ra�uá '.dq S�I! domici!i.a.qo .

dai Sul�\d'0lJ.licifiadji .e re- ".

", do Regl8tro Civil do I. D18.,.
e residente em �ov� Brii- . ,sidente 'em Nereu: RamQs, ". Dia 09 Abr..

.'

...
" .."

.

· fundação: f1rlur. Mullet! - i919 ,trUo da (}olllarca de �aragu' "'III'lJ' neste -dtsuíto "filho. neste 'dist,tito- . filha de Filipe Jos�.fUho de o1osé Nilton (lia' Lulza Brum) Pel'eira. . .

:-- do Sul. ,Estado d. San� '" •. :-.� .. '.
'.

,

.' '. ��. '. s. _
. Dia 13 .

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

..
CaCMF S'-436,691/001 Catarina. Braln. , ,

de losé :(Jonçalv,es �llho,. Edite Ruscb ..
'

.
' Jozerlei. filho de Z.éllo (Célia<Marttn8} Trlerveller

, , ,
'. ;Fa� .Saber que comPlirece- 'e Maria Tecilla GOllçalvel, �. '; ��,,'

"

.. "

.

D.a 14 ,'. .:
'

... _,
.

.

- 1975 e ram no çartór1o, exibindo .08 , Ela. bJfilS,ifeira �solteira. �

Edital n: 8'84'1' de 22/4'/16 Sandra. Wha !fe':L"&uroj{-I�ger Briese ,.,.'
"

.. Diretor qocument08 exigldol pela)el. ",
d .'.,' -. ,.' 'd- '.

. ..", .

"

. Laurlana, filha de 'Joio Fco. (Luci EJ;lgelmailn) da. Silva
Eu&,ên�o .Vitor'Scbmöc:kel afim ,de',se habllit!&rem par!& 11l, uSlrJ�r��, neeci a,' em. "A; Alido 'Hafemann e' , Dla'16 .,...:'

.

.

- oa8ar-8e,Gua�a�Jrlm, Des�e estado, Ár'" B', h ','
, Raquel Sinara. fUha de Nlc�clo (Waltraud) Gonçalve8'

ASSINATORA:.' : I· dOIDlcrll,ada e resl,dePIe em
,.

zlra. �SS, ammer
.

. Dia 16 '

\ "
.

.

Ediral n.. 8.8ã8' de 16/4/,.75 Nova ,ßrasilià 'neste' dts-: Ele bresrletro.. solteiro IIdomar. fUho de Ivo LeDlto (AdeUna) Schmldt
.Anual .. . . Cr$ 40,00 , , ' ' ,.' .

.'
. " •

., Di 17Semestre . , . Cri 22,00' MarHnhQ João Pedroni e truo, f\lh� �ê �iber�t9 To-' lav�.ado,r. nescldo �� .IiJrd- , ..�rI8tel:' Fabiano. filha de Arnlldo �AdeUa Lemke).,Hànsen·

'Avulso' . .; • ..Cr$ O,SO OI" B
'

. meselä e h�lvlDa Guessee'. gua,jldo Sul, 'dom,lclhado, Evanla fllha de .A:dellno (Clariee) KreutzfeldNúmero atrasado
.

Gr' 1.00 lVIii I!Issa�lI , Tomaselll,' ",
"

c
•

e reatdentê em Jê!J'ragutl�i SandrO: filho de IriDeu 'AlVinõ'(Zilda ,ßélizárlo)"de 'Oliveira- Ele; brasileiro, solretro, ., /.... .... ", nho, nesle distrilo:' filho ..
Bia JS, "

.. .
.. � , ,ENDER�ÇO: . . femlßlenteiro, nascido. ein Bdltal n, 8.842 de 14./4/76 de Germano Hefemenu e Andrea,:fßha de Adalberto LafJn. (Sal'V'elina Vel�80) ,Kanzler',CaixaPostal,19,' 'I" í"

'. "Dla'l9 r.

Rua J; n;· 130 - Fone: Z023 .# J.raguá do Sul. �omtGi ia; "��,and�s, K.la�unde ,'e .' '�Etna�'60Iduan Hetemenh. ,Cri8tiana" filha de Arno f�aria) :Oelll&r
..'

<" ntl

'

Jaraguã do S.ul - ,S. Catariaa' do e reatdente .em R.ibei- ..

'

Lêe Medeuos ' '.'
. Dia ZZ

.

". .

'

.'. "
. rãó' Molha, Delle ,d.isr,rilo, '

'. JV;-, " '.' -;'.'." .'
. ela, bra,sileira, solfeirél, Vand.-rlel, llUio de Aldir '(�dßiIL) WlnteJ.! . •

.

.,'
filho de Fortunato 'Pedro) Ele" brö;SlleJ.ro. �,s,oHelro.L �o lar, nascidl' em CorupiÍ,' . "Aol familiares e aos felIZ•• pais nOS801 cumprimentos"
III' 'e Àmãbili 5tepani' Pe' secretário executiv.6; oas' .oeste Estado domiciliada

.

.

d tI'
.

.

ci�o' em »,Corupá: neste. e rebidenie 'em Corupá, , ",

P'
, liA'

..

• ',. ," ,

"
.rel�, brasileira, s.lreir�, r::stado; do,;{FÍrCilia�o el r�,:: neste Ebrado,. filha

.

.te' '1 er .I e c 1 m. e n los ·t

.costureira, nascida em Ja sld·ente. na Rua CeI. Pro- 41Alfredo BosS'hammer e'c . - -. " .....

raguá do Sul, dOlilicil,áda COPio.Gomes, óesta;ci�a-. 'Paulina Bósshammer. Notlclám08 com pe8ar o' falecimento das 8eguintel- A menina Ronis.
e residenle lern Ribefriio de. Mho 'de frede�lco .� pe88oal:' "

'. .

Criltina Vailatti; M'olhi, neste' distrito. fi. Klabuode e �r�Ja�Klabll�de. 'Edital'n, 8;848 de 22/4/7li 'pia 08 AbrO
7iI h'

.
.

Iha de AUalls;'inho Bassa·
.

Ela. b�asllelra" solteIra, I' Wanda Labse Krau8e. nelta cidàde, com 79 .n08..
'.sI azem anos . 01e . .." . -

'd I' r'
.

'd
..

p' Leonardo NeckeI. .' Dla...14 : . .'. ,�,
.

,(
." .ni e NUsa Junckes Bassa m?" e IS a•. DBSCI a_ em

.. !-- Maiiif:\ Jussara' 'FaDeI Inge Klug Duw�, nesta cidade. com 20 aDOI
, :"

.•..
"

.

-,. 'O Sr. Rui Herculano < oi,'"
'

"

, ..
.

�

r�.I, do Sul, �arana, doml e Dia J5 ..
'

.

.
.",

de F'reital) Pereirà . em . CIliada e reSidente na Rua Ele, bras'i1eirô, solteiro, EÍDilla Koch Lenz. nelta cldadé� Com 85 an08
.

,
'. \ ·B.dUal n. 8839 de 16/,4/75 F'

.

nc'sco Dominnbs Me á
' ,

C Dia 16' .• ".
'

IrloriaDópolis -SC-';
.

t
. r� I .

,

. ti .','
�

oper riO, 09SCIdp em a-· Marcia Duwe, nesta cidade, com 2 dia8....: 'O sr. Er'witw' Erd· ' Antonio. Beros' e' ,deJros, nest�· CIdade" fIlha n(i)inh'8�,' neste Estado,. 08m da Cunha,' nesta cidade, com 2S' an08
maDo;

. ".'

_ Nesia Salete, Perri áe. JOão Fra'qcisco ·.de ��" domicHiado e rseiden'te '. Dia :19
'

·

- .a· meoina Marlete, "

,
; , "" '.' del,ros' e Merced�s'l3atlstéJ ,na Rua 'João :Úoubr8w.a, Elvlo Schere�, ne8ta. cidade. CQm 12 an08

f"lb d
.

W It Edil...· Ele, brasdelro, solteirO, Medeiros n'esta cidade fl'lho de Dia 20' ", .
. .I !' e .a er. e. '1 ... i lavrador, nascido e� Ja'-_"'_ �

.>
"

;;.. .

,

"
.' .' Erclo Maal, n88t!l cidade; com 14 h, 45. mtnutos '.

WtUS� .joveQl Rolf 'Rei- 'ra'gQ�) do Sul, �o�içiliad.e Edi�aI n. �&.8'3 de}8/4/�5 �:��áá:oÖI�:fr�eIN:ck�t Frlda fi�e�fanD Klebler, em It,apocúzinho, com 63 an08

mer: -

e r,�SI�enl.e na I!hlil, da F�,,,,, Wigando Berwaldt ., Maria Aparecida Packer, nesta cidade, com õ me8e8. .

.

. guelra, !'leste ,dlStrHO, fl- .'. Regina -Lu'edtke
''': Ela. brasileira, 10Iteira, 'Jadwlza" JudackeW:8k1 Bruczeck. ne8ta cidade. com 75 an08,

Fazem anos '·amanhã lho de BortQhno Afonso . imdultHarili, Illa!!cidll em ". Dia 22' ",
o

,. Bems e BeojanÍina � KI'ei.n Cópia' rec�b�da ,do Ja'raguá dg Sol, domicilia' Eugenio Bart8ch. nesta cidade. coni' 55 anos.
'

.

O
.

'F·déI· W· If' tó· d Pd'· Dia lI3.· ,
.:

-

"

Ir. I· II· O, Beros. ,'I... car. rIO : e omero., da e resideótê .Da. Rua Albert., Prahl. ne8ta cidade, oom 78 an08
. ,iBdustrial nesta cidade; , Ehl brasileira solreira neste .Estado, Joã.o Doubrawa, nesta ci-' Joio Bockor. em ßibeirio dai Pedras. co� 4Z aBOI,'

- a sra". Vva; '. ,Joan. do liiI�, nascida' em Jari Ele, selteiro, tratori8t,�, dad&, fílha� de Henriqoe "Aol,eplutadQ8 n088as profundas condolências"
"

" Blodeld; .. _. ". rliii do Sul,. domicilada e nasc!do �� ,Ja:r;,aguá d.o. Fagel (ii' Sebastiana. 'Cá, ...

,

- a sra. Lidia. aspos•. �residenre na ,Ilha, da Fi- Sul; lIomJcJ.lla�o �., reSI,
.

nRa Fugel, r o,'
,

.

dO sr.' Paulo Wunderlich; gueiril. neste �i8trito•. fi- dente '�m. RI(_) '; Cerr�, " "

M'
.

"c

I S A I d
�

t
;, ),

"d 'V t
.;.

- a Ira� Gristina San�.' lha de' Berlino Petry e neste dlstrlt9. filho. d.e Edital n: 8849 de 22/4/7i ' anso •• n us na
,

0, es uano-son Corrêá.
.

j, \ Dailra' Alzerioa., -Schmiff Rlldolfo Berwa1dt .,e Erl', ". , . " �.
, , .

'I' Pefryó ca Baade B..éI:w:aldt. .'

. AICld'l! <?llmkow�kl·eDia 28 A.br.�·'
-. Era, 801telr,a, industria- , ,i

. Â.-DJella Barbl
.'

" ',Bdlfal n. '8640 de 16/4'175 ri,.B, n.asc,JjJa 'em Pomo er9.· - ':�Éle', brasile,iro. solteiro,•
> '- A Sra, .otflia,' e8po- E d d
88 dO""n, Mário NicoUnl; � Moadr José DillS � d9._'ne$te�� sta .o,

'...
oml-

.. tecelão nascido eDi ·Jara-
� a sra. Wally Toma- E�.n.· esti.,na �Avél,ino .;.� .

'éiliada e ",residente etn gui, d'� Sül.' ,domicitiado
· .. '111··..· , , ,Po.�erode.'lleste ,Bs�adó�

. e 'residente em Vila LeÍl-'" . ..... ,Ele, brasile!ro,. sO,h�,iro, ;fi1,b�"'de Alberto Lue(ttke Z�I' nlste- dl'strl·to .filho'd·· "e.- o Ir. Alencar R. mecanico .' ferramebteiro., " '. ,

Bnuer;' ,
. �lI!cidÓ em Corupá, oe's,;, L ,Laurat Hulda 'Hedwig, José Klimkowski e Merce·

,

-, a ·SJ8. :Uulció�i8,' te Estado. domiciliado ê.
uedtke. '�

.

des GonzslJa d·os San,tos
esposa d", sr., LeoP91dó .

residente "ii. Rua.' L.,eopol- Editai n. 8.84� de
)
t àI4/7�" Klimko",,�,ki,. ,

."

'Reiner, em CaIliboriu;' do lanssln, nesta cilll.de' .

O·
'

S h
'. " ,

'

.. Elfl;, b�asileira, sohei,;a. '. .

o' sr RI·card·o·· Wen fl'l,ho' ds 12r .. 'ncl'.C· III D'I'a'" .e· i'Valdo I e uetze' ,e :\ .

'. .- .'
'. -

• I'.. "'... Oi> "b·"Z L ""II ' indus�ri8ria. ,nucida em
· d·orf.' em Rio. Cirro.,· VeroDI'c"" Hor·dl'.

.' .

.AI ei'tula . ape a );.
G

'" .

E" .. . uaramlrl'm, nesta
.. sta�'.' _;." Clélio. Wivio, filhó 'Ela, brasileira, solteira, Ele, brlisile'lro,8olteir9, do,; demicHiada e �re8iderl-dó sr .. Wilson, ..

'

Cordi côsfureira, nascic;llil em ,Ja- operário, nascido e,m. ��- te na Rua' João Planiq��,�ggen�toss; raguá'do Sul, dornieiliada raguá do SuJ, domlcIl�a·, . chek. neSta' cidadê, filha
- a lovem, Alb'ertios e residente ,ern Vila Char-. do: e resi,�eDte' em J'oin- 1

de José ,Barbi e· ElisaMaria PiooHi. , te.s, oeste 'di's'frifo, filba de
.
ville, ,neste E�tado". filh(i) .

'Duàrte Barbi.
.

José Avelfno Nero e Cle- de Fred·a.rico Schuetze fi)
, .

,Dia:29
., m'énfioill Zap'ella, Avelino. 'Otilia Soarés Sehuetzé. . :8 para que ch�gue ao co- ,:.---:.......------------....;;.------

.....; Rodolfo Rech, resi-
'

.

.... Ela, brasileira, solteira, '. nheclmento" de tO,doê mandei.
. , Edital n, 8841 de' 1�/4115 l·n..lu"s'.trl'aJ;,I' .. , nascI·da· em.. pa88ar o presenté edital,quedente em Itapot;uzioho,· ti ..

e'-, p blicado pela' impren8a
'- a Sfll,i; Wally,., ,sspo- .Ademir Ooo'çalves e 'GuaramJrim, miste, Estf\. : �m c:rtÓrlO oIÍdeserá afixa- '

118 do sr, Fra,ncisco Ron- "eiair TomaselH - do, domiciliada e res\-' do durante 15· diali. Se 8Iguém
k·

,.

- 'na .vila NOTá•. oeste dis\- souber,:de algu:m ImpedimentoC J:'
,

.

. t .,.

trl·to·, fl·lha de. R'"Ull·.DO acuse-o, par� os/ fin8/legaI8..
- o sr.' Erich Schwarz, - ,o sr. Bertoldo Bau- ....

...�
.

.
.

, .,Z·"pella" M.r·l·a· 4e: S·o·:u:-. AUREA MuLI.ER GRUBBA.residente em Ri� da Luz .

mann, ém Três Rias do..... ,

Vitória; '. .Norte; ,

.

'.
.. z� Z�pellá. " Ófioial .

.

� a sra. Oldaia Vieir.,- ,_ H i Já r i o Alfonso Edi,tal ,n, 8;845. de 18/4/75
.

resid�nte. em' Joinvill8; Gneipel, em Sehroede.li' '. .. . ,,'
- o sr.' Linua, _Ziiner... II; José F'raneisco Pereira e

mann, em Ilha .da Figuei-· . _ Wilma Blancl, em

.

Isabel Martins. 'de'
. OUvltira'r8; . . � . Joilayille; .

_;. o sr; A r t h u.r Hof ..
- ,a sra. Hildá Bau- Ele, brBsilttiro, soltei-

f
'

·d t R· . , O' hastiJmeo'to da ='==_=="""mano, ,relU en e em lO, 'mann;, '.. . "
. . ro,' soldador, BBIIICiQo', em BiiÍmhiira .e o canto

.. , ., .-

da Luz;
. .',. - Gilberto .. ,Luiz Klein; . Jaraguá do Sul, domi.ei'

do HinoNaclonal são TUllstic.os'·' .-,.'. ArnitlílO':' Alexandr.- a jovem Margareth. -, '0' l·ov,e.-. Rsno B..u.-· ._liado e. résidente •.m, ,)
,

ou· '.
) obri'aatõriOs,'umil vez '. ,

.

.-eyer.;: '

.', " er;· " j,.. ...
.' Fra,Beisco de Paul:�, n�8- Iij •

.

"

.....-.:Do fiosso','q'u.e.·rido. amifJ'o, e,. eo.n.frade 'AmauryD D· t
.

h Hf' no� semana, em todos ...
- r. Ie. rrc·. .

u - ...... ·a 'srà., Nivia Mari•. te distrito Iilho"'d,e" 8er-" ,�s estabelecimentos Gualberto .dos San'tO,j;l, inteligente. e ,dilig. colaboradorféDu8ssler•. 'q u-f_m i.� o, Moretti Ec'keilbe'�geri em
'

,ntlrditlo P�reira e 'Ana'l- .

j de "A ,Notícia" em nossa l;iDui decantada São Franois:industrial das IO,dústrl88 Curitiba�PR-; .

�'-" taeia Petl'Y Pereira.. .'
.....

d.·e.qU.d..
lquer, ,.ráU de

co do, SnI,'Feaebeinos: dUBII eoccehíllte8 'ptiblioà4õesR ·d J � S A '': L· E -I . >'1·' enainó.. públicos OÜ I ,euD'l as
.

araguo . ,j - o menloo ,u ] z
. la, bral!li ,,111'8. so tel, s�brédUri8lDO 'elab9�adas pela, eq:u,ipa .do BEATIlR,

r
�

.. Oristiana; ; filha· �,do' Car1õs. Oardoso. 'i'8�� costureira;
.

na8'�ida
.

particulares.". . ". , f "'-.' '

,

.

"iI ' ,

'

.DI,'. Dietrich ... Rena.te .

.. em J'arâgui'do Su1. 'do.. .1
_

Trata".se d'8:uma ��JêriticaJ prqoCla�ação�ãs pll,1e'
Hu.f.fe·nu,.I,ler. , • ,'�",a 02, miciliada, e �re8ideO:te 'OB

.

zu. contendo" um amplo material em term.os de
. W

In'·<! !)o" ,1

..�� '_ O. Sr. Arildo Stul.. Ruã Reinol�o"Rauf 'nesta'
,

. ,)orm'8ções b'i.s*órical ,�" estatiliticaIiI"de Santa: Oata'rins•
'ta d c'd d' f'I1. .. d F ancl's \ 'me'neionsndo' roteiros, a tra"ões. rOdo'iãlÍ, elifim u0l8'..

,'. .' zer, em Londrina, ...:. P.R";:_,·.· . .1 8 'e, I R," e,
-

r· -

Mot',Orl·.,sta, na"":'o'"
. , ..

.
.

X
.

'd 01·
. seri.e de d.ados .que�"forneQém a. dioltmsib d.o quanto.; - O S'r, ,João Bat.ista _ Da. LuciÍa, .Emmen.- '.00 a�!er �

Ci)
.

Ivslra � ,.' ,

,

P ]. Martins d 01' . .' , , . "telD'ol de belo e de bom parR ofe,recer. alé ..me:s",oRlldolf; . ,doerfer;. '
_ ",,:

8 Dura
, ..

@ .1-... .,1,
aos próprios éat.ari,nenses qu:e' igiJ.brarß Ó ;'pot6DCi�1"

_' a' sra. Blisabeth �a- .....
, ,A. D,gélic8 . Murata," vaira..

'

f
E"I

S h·d J
"." ,'.

f ,.J' .;,que' representa Q stado.tarioa c mi t, em ar,a - 9. sra. EvaDir, espo- Edif�1 n'. 8846 de .18/4/7.5, aç,a') (lO, seu:: .' �.
" .�. '.

,. .� ,.� .. ,",guazinbo; 8a. de' Hentiqúe ,Nicoluz-· ..
"

.
., , ,

.

"

Já,. disse aJgu,ém 'que .lIomos .
"um clÍtari::!eo.e

�. - Margr,éth Bayer, em zj',' .

'..

..

"
'.. Almiro AassweHer e:' ,'o extremad.o". mas nOI s�Dti�os\bQIIJ. as�im nos org�':União da Vitória -PR-; ',;,_ 1) Ir; -Neison .Kr'eutz-", ;' '. Re�it. Ruch ,� 'Carró -uma' arIil�. lhando 'de tudo o qJl8bto tem(js�, .Sãn.ta Cata,rina '.

- o jovelll. �löir Pa,
, felId, e'm ;Jarag,uazinho; '. 'ele,' bräsileiro; 80Iiei�Q, .

'i I
um.·impériQ:d'e baJeztl& íi ,"'espera,; dó homoem pa�'Tan@llo, ,nesta cidade;· .' <.-,1Ram,iro Schmitz;", " opertirió, nascido em Jarili< , e;xploral"' ê O· qae não nOI· falta :fô'lé,go para r6lP'sllf

M·a"·o
- o·j,oy�m Erna'ni J.9; guá �o "

Sul •. d'OmicU!é!I(fb 'A \rítima"'pode ,8�q'ui n'o Pâran�, 'd.1t oad.s sempre' secreta·mol. .

� .. ;Diq, 01" a,é VoltohDl; i e ·resldeote em jaragua 84; . ,>. "," �O DEÁTUR pela SUl equipe d'e 'jo9'e,Ds. brIO
I

• f • ,. .
. '':''" "�os 1 ,8:ljliversaria,ntei . ne�.t,e 'distrifq. filho de

.

/ ,'thentes f'à :eIitlujia.t�,s pélas realidades: eà,tarigen8"
I

- O �r., Giardini 'Luiz nos80"s· 'efusivos 'fotos d·. Ibert' Râ�lwej.Jer,: e VaW '
.

A lat6 oferecendO 'um, trabalho. de alto .gabarito.
:L'D�i; . feliçidades"

.

'Konell RajSsweiier. ser ·yoc�� Parabe'ns ao Deatur. obrigadö.80 Amaury.

povo

I

i
1
I<

.
.

\ 'Aniversários
,Fes Anos, Dia 18

, ,Campanha de EduCI&ão
'C(vlél .�,

"

4ispõe de Vàgas' para' inicio imedia1i� de:

'çosturelr�s. com experiênoia. mi

niQla de 1 (tIlD) .1Do/,e'm máquioas industrial8.

A ,empr�sá ofer,ecel '__:
. Semana d'e. 6 di!ls;�·

A�8istência médica e od,onto.lógica na

.

empre,saj
.'

. ,
.

cidade. . ,

Vende"se
. .

A) Uma J:Ootóciele.ta Handa &0 cilindradal!l,
.

ano .1.912 " ,. '.,.
....

,
.

Br U�3 Jirillnelra ·ford_. aoo ti50
C) Um �alplo,'ínedio(J'o 15,5 x '14.5 m. -to

dos em perfeito éstado. (Je cooservação, e pot�
Pte90 de Ocasião. .

> •

•
" ,'!

'

O

Tratar na Rua Dõiniogo8 d'a Nova. "123 'lu':'
pelo 'T,ele,foô,e 211�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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05.04. . Coordenadoria. Local de, Educação
, { � 1"

I

Estabeleci[l!9ntoa de; Eosino Estaduail, ParticlIlares e·Yooicipai.• Perten
ceoeel a Eata JorisdiQio. '

. , -',' ' '

"

Monlóípios de' CorupA, e' Ja;aglJi do Sal ' .'

Dados E,statisticos Oficiais Para 1975"
,. .

1.I!-GRAU
ALUNQS MATRICuLADOS

, )

Carup6
'

. JlI1IiI di SIll i:1 '
Jolal I.- ClassesORI

,

'I 'I 'ParI., :'ESI�' J :, MUD�, ,

' ',Pllrl:
,

' Da
,

'"
Esl, ,Mum. Ceord.

I I I
,

,

01 Pré-primo -
" 34 ' � - _ 73 tr07'

,
-

02 1.a, .éria 160 78
"

647 289 97 1.271
" 03 2,8 série' 145 6. -7- 532 215 77 1.034

04 3 a série "
ti 160 \ 75 ,- 683 264 ..-

"

100" 1;272-- II,
06 '4 a série 143 66 ,- 644 234, ,76 1.163
06 ,4.8 S. Rec.

,

12\ 43 ,26 81- -:- -

'07
' 5.8 série li 14:7 _ ti' - 786 - 114 ,1.047

'08
"

G,,:" série, 137 - 77 ,- 653 - .96 963
09 7.8 �érie 85, - 34 533

.

__, 87 .739

I -10' 8.a serie .r: 91 -

I 50 ' 342 I
- 99 - 582, "I11' 8.� '8:, Rec. '18

-

! 18-
- - - ��

, '

I 819, 18277. I,-TOTAL

2.0 GRAU
JARAGU�J. DO SUL

.. '

_ 8) - Pruaeícs �e' Ie
-:

515
,',b) ,.:_ Searu,nda s'érie �75

,

c) - Terceira série t 8�
TOTAL ','

• 972

,
\

' Carup6 J8rlgll dO Sul;
a)' - Número de,E,s.&ahelecimeótol 21 �9

" b) - Número 'de Olasses 55 215
o) -'- N.d,mero d,e Professorei' ", J' , 66

'" 308
,â) -' Número, de fuoc. bn,ais '04:', 49

QUÀDRO' COMPARA:rIVO, DE, MATRICULAS
'

,

"
/'

'

Caru•• '

'

Jar81UI do .SII -

,
'

, 1973 1.718 ' 8.0,69
1974 ç, 1.595 �.7·�95 1

197�
"

i.5lt 7.682
'

'TaI81' •

70,
270
374

53

, lolal'
9.787 '

'9.200
9.249

·�ED1TAt
i .� ,

.J

em 'reral, espeelelmente
. , Gaita e Acordeões

. Completo �orlimenlo com, 8 ,a 120 blixos ,

, Bc:tnd,oneon- "

Pianos: "Fritz Dobbeitll
Grande' Variedade de 'modelos

i . ,

, Harmôm08 "lohn» .

'ORGÃOS, TUBULARES E eLeTRO�ICOS
,

. Guitaras, e A�plificadores'
"

-

-Iearrumenree para Orqueslras, Bandtu. e
" Conjuntos Modernos

'

,

' ,

Violinos - Violões -, Bandolins e 6anjos
Flautas - Clarinetas _ Pistons -- Saxofones

'Trombones - Baixos e Baterias ')tompletas
Pan�eiros 2, Choca;hos "\ Maracas e ,Afuchêa

,- . M�lodos' - Cordas e Pelhetes :

ID,str��nt03 pI Fanfarras: Bombos ,- Tambores - Pratos e COJoeJas,
Para l\!úalcos Proßaalonals forneço também Instrumentos Estr.an·,
geirosl :Violioos, Flautas e Clarinetas, tipo eßoehm», PiatoQ§, Trombones

ôexofones, bem como bocets
-

e Boquilhas estrang'ei ras
,

"

�Para rnaiÇ)res infQrm�ções, 'consultem à
'

. ;1IPEDI�Ã8 'URr MUSICAL DE PAULO) 108S
Rua Jorge' Lscerde,' �42 .: Caixa Postal, ã9

"

São Bento do Sul - Santa Catarina
\ '

I<
I

'(

\

Eu,' eWALI;)O ßENTHIEN, 'brdsileiro,,' ee

sildo, comerciante. domiciliado e resídeate à rua

, Angelo Rubinl, neeta cidade de Jl1rllgllá do Sul,
,

declaro" que, fo'i extraviado os lSeguintes doeu
memos:

'

Bilhete - de ôeguro -' Certificado de P'ro
priedade do' veícule Cbewrolet (ltmuníse), " aoo
1949 - Chalsis 491269..,... '86 H,P, - 6

-

erlts
drol - c."acid.de pl Õ' Pessoas - placa IS
1286.' > =. ,.'

. '

J.r.g�� do SX�i.�:::!� �.!!�r �OII,.i..:; QOO>:d.il��er !'.
PJ' ,Jorail;" Öo Sul; -\SC-. I;W!I�!I ::n:�� II,.

")''jõ(i6strlâ- · 'eli==,·===C===at=';;'ça==::;�d===;;=,os===,,',;;==,�'A"===,====C�a==;;=te=d,r="""al -I,d-e-'C-e-'d'---ro--S---
..' �

'Goscb � Irmãos S.A.
,

o' Do�tor Alvaro wandern FilhO, .iutz 4e' Direito da Co
marca de JaraguA do Sul, EI�ado de'-Sant. Càtarinal na 'Ior
ma da lei, etc. " ,(

,
FAZ SABER aos que o presente' edital virem ou dêl.

conhecimento tiverem e "Interessar pOIsa,' com o' prazo de
trinta dias.; que por parte de ,JOANNA PEKNY, brasilei1'., Viú- ,,"::11
va, (je labores domélticol, através seu bastante procurador,
'advogado dr. PaQ.lo Medeiros, lhe ,IOi dirigida a petiçlo do se-

, gulnte teor: -' "Exmo,. Dr" Juiz de Direite da Comarca, de
J",raguá do Sul: JOANNA PEKNY. brasileira, viúva," de labores
domésticos, domicßiadà 'e resident� .nesta cidade de" Jaráguá
do Sul, CPF n,· 225.780.468, por seu pt:0Ql1rador bastante, o

advogado loira-assinado, pede venia para -expôr, Ilegar e

r,equerer o seguln�: - I. No dia 19 do uiês de julho do ,'ano
de 1965, em procur.çlo-o!J,torgada no / Cartório do, TabeUlo
Mário Tavares, desta' comarca, a Requerente co�stitutu slia
bastante procuradora a lua Iilha Elli, ' Wsege, b�asUei�a, le-
galmente desqtiltllda, domicUladaie resfde�te nesta oidade,ou- ,I' .,' _ Exa,rile, discus,sio- " delib'e,rap,ão sobre o'

torgando-lb,e poderes gerais para admlnistraç40 de todo o seu y.

patrimônio; ,2. Posteriormente pOl' InstrQmento outorgado no. Balança Geral, demonstraçAo da conta .de, Lucros
dia 7 do més de agôsto d� 1973, à, n. 80 do H'v:ro 8 de Pro- e Pãrdss, Relatório da Diretoria, Parecer do Con
curaçõel, �o ;1.0 cartório de notas e oficios de JQ,stl'ça de Slo selho ,Fiscal e õémais documentos ao' e,xer'clcio BO'·

'Paulo, capital do Estado do mesmo nome" a Requerente. CODS- 7' tituiu seu bastante procurador o seu fUho Francisco Pekny, çial encerrado' e� 3t, �e de�e,mbro de 19 "

brasn�iro, casado, comerciante, domicllia�o • residente
I

em 2,0 _ Eleil:'ão 11.0 ",CQ08,'elba, Fis,cal, l!IupÍ,'e,n,te,8, e,Poi, Estado de Sio Paulo, à ru*� Joio Pekny, n;o 2.500, ao qual Y "

outorgou amplos gerais e iUmitados poderes pára gerir,' fix&çi:o do, seus respec,tivo8 honorários: ',"
e administrar to,dos ne.gócios e interesses �Doc. junto n.· 2); 8.
'- Pouco mais tarde, lato é" no dia seis d� mes" de ,outubro
de 1974, em notas do TabeUil.o Mário Tavares, desta Comarca
a Requerente outorgou ao s�u Illho AJ1redo Pekily, brasileiro" A Diretoria ,desta Sociedade avis_' áôs·, g,oho-

, casado;, do comércio, dOD;l1clliado e resident. em Sio PaUlo 'res acionista,s que estão a' SUII disposição na sedie(Capital), t), rua Correia de �lmeid8,-n.o )0, Jába_g:�u�ra, uma social, os documentos de q,ue trata o Artigo 99. do
procuração ta�bém ,com os mais amp)os pOderés gerais para '

tratar, de tOdOS os seus, negócios' (Doo. anexo s,ob n.o II) Decreto·Lei n;o 2,627. de 26, de setembro de 1940.
4. Acontece que, nlo �is lhe convem que os releridos pro·

"

" , ',,".
.

Curadores continuem no ,exercício dos mandatos que lhes 10- Jar8��á 'do Sul, 23 c;le ja,neiro de 19�5.
'

ram outorgados, razio queora· revoga expressfJmente "ditos
' "

Dlandatos. 5. "A.d cautelam" e para ressal�a dos seus II!-tei'es
les. pede a V. Excia., de conformidade com o dilposto nó
art. 1.31'8 do Código eJi'vil, que: .:._ A - sejam os'seus mencio

nd'dos exprecuradores KUi, Weege, FI'�nci8co: Penkny e' AUre,
,

o Pelmy notificados da revogaçio e de que, 'em côDsequênl
�a, deverlo abster�se,de '_pratiçar, qualquer ato em ·nome da '

taequerente: B � sejat:n publicados editais "pela imprensa des- '

, da, cidade de São Paulo e POá, no Estado de São PliuIo,

B
/,

t f
't

F t' b I C I'
,

b\ tdaMo da, revogação conhecimento • 'ciência a t�rceiros e li

',o_, a" ',og'o ,u' e D" U eOdos. quantos,il!-�eressar_possa. Pede, ainda, que se espeça a
.

' ,'_' ,'I
, competente Carta Precatória ,para &S Comarcàs de Sio 'Paulo

,
e POi, ",e que, cumpridas ,8S providêncJ" ora requeridas" lhe ' ,

sejam entregúes os ãutos, respectivo Indepen�ente de traslado Assembléia Geral Extraordinária,
ptara usa�los se e quando oportuno ou necffssário. Pára elei-: '

E'd;t' 'I 'd C _'
,

o� fiscais, dá à -prewente o' valor de Cr:' 1.000,00\ N- T. }l. D. " I � e ODvocaçao,
Jaraguá do Sul, 0% de abrU -de 1975. {a) p.p. Paulo Medeirol!!." ,

�Ra petlçäo inicial IQe�xarado ,q :d�8pacho do segulnt�' t,eor: Ficam c00vócadós todos 08, sócios desta socie'
• h., R. e autue�se como proc,edfmento cautelar de ,NOTIFI- délde para COml?arecerem I AS5eMBL�iA ,GBRAL,,'

�AÇAO. NOtif1qliem-se.,e expeç�m�se ai, precatórias requeH- ' EXTRAORDINÄRlA. à, real,izar.,se lia proximo dia\ 27 �

as, PubUquem-se, com' prazo de 30 dias, os editais de notff1- "

09' h
,', I

'
,

9 "O 'h
, cWa9ão no jarnal local,' por duas Tezes. ,Em 2-4-75. ( <a) "'Alvaro de Abril, as

, ,oras, em .a. convo,cação, e as ;u
'

0-

andelli Filho: J$ de .Diredo."
,

"
'

'
,

,

ras em' 2a., convocação com qualquer nú�ero em Ilua

B·
-

'h . úb'ü'> h" i' t iê i ti SÉDB SOCIAL; Da Barra do, Rio 'Cêrro" para delibe-
, "para que c egue a p co, eon ec m�n 9 e c nc a e

"

b',',·· d',
'

d ....,
'

'

te!'_ceiros'8 a tad08 quanto,! inter�ssar: póssa, 'foi passado o', r-arem so re a S�ulDte or, em
,

,o "la.

presente edital que I!!era afixado 'no 11;lgar 'de costume. pubH- ,

'

_

'

,

""'; ,

cado na Imprensa local e no-"Diário da Justiça" do, Estado. Aprovaçao dos Novos. ,Estatulos
Da_dO e passado nesta cidade :de Jaraguá do Sul, ,!o0s oltG, dias " ,,'. '

.
, '

'

..
do mes de abnl do ano de mil 'noveoentos • setenta e' cin�o, FHJarilgua dO'SIII, 09 de i'\bnl de 1975,
Eu, (a) Amadeu MaMud, escrIvlo, o subscrevi. ' '

' ,

:"
.

"

':
,

(a� Alvaro WandelH Fllhq, '--, Juiz' de Direito .,- LUIZ ZONTA _ 'PreSidente

,
�

-

OGO N.O B4.429.729:0001�78 ,

/ ,\'..!-

· Assembléia Geral Ordiná'ria
"

,

,Bdital de' CO'Qvocaçlo
'São convidados 08, senBores acioniitas a, cem

pareóerem ã Assembléia Geral Ordinária a se,r,rea

lizada no' dia 29' d,
'

abril. dti '1975, às 15' boras, oa
,

sede 80cisl estabelecida oa Rua Jo'rge OzeroiewiQz
1277, �m Ja'r�guá do Sul (SC), a fim de deliberarem'
sobre a leguinte 'Ordem do D!8:' ,," \

'

.

I

I,

AVISO

walter E., W. G08Qh - Diretar J;lresid'!Dte
o� C F. n,o 004553259 '

,

I '
\ '

Extraviados.
" I

/

"

'a Serviço do Povo

,I

"Correío do Povo"

um Jornal,

,

Leia e: assiDe

"

este

Semanádo

,EnD J,odoro Wanke
As pétala. de flores· amareles , (

choravam sô1Jre: o túmulo..• O quebranto
do pol': do-sol tecla um, suave manto

'

de sombras ioUnitas paralelas •..

As árvotes esguias e singelas
erguiam braços ogi'nis. d. espanto
aos céus tínlnäo eoru. Isto, eaquanto
o enterro d'e Jesus, panou por elas.

O séquito parou. Qu'e negra ·tumba!,
A laje, pesadíssima, retumba; .

,ao .fim de uma Jornada 6!!,cura ,e iosana•..

,O cbão da cat�dral' de cedros do' 'harto
"

.' .
\ \

se abriu, sepulcro, 'e dor, pará o Deus morto,
_, fai refúgio contra a Noite Hum�na.-

Inseticida' causa
,

,

,morte' -, de
"

Sul

a

80 animals;, no,
,. , I

j,..-

••

A aplicação ind-i3crimin�\fja de ins6$icida na8
lavouras, com a, coot�minaçlio da Agua e �.do 8010,
.provooou a morte de SO ,bois e 'pelo metOos_ 620 ca

beças de ga.do ta'mbém apresentam sintomas de in
toxicação, em Dom I?edrito, cidade, 'distante 4:12
quilometros de ,Prorta Alegre"

"

Escritório

,A' COMERCIA,L'
"I

\ _>'

.

ADvaCACIÁ .::._, cyl,aiJllIDADf - ,SEGUROS
Bob a' direção do -economis,ta e contador:.

Eugênio Vitor S.chmöckell I

,
"

'CPF Oe4S542�9:
Rua 2 (Mál. Deodoro) 122/130

Fone %023 - Cx. postal, 19

Jaraguá do Sul -' I
'-

'Santa Catarina
, Réc:ursos fiscais' e administrativos, - Cpntabllidade

,
Servi\,o de marcaI!!, e patentea - fotocópiaa

"

,l.egls1açlo trabalhista • INPS - Seguro. em geral
.

,
" SeiWiçós aéreo! Varig

,

,

. : '
Oêsde 1944 à àemço do progresso de jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá Bolen Nosso' Cáo ,Come'ça .Nasta Tlrra 'lE�ntat[ '. flle cntatcäo
", A' hístôríe da Imprense \

jaraguaense teria se (Irmão 'Marellio CÍlsl'irollo)
I,'

'

"

o '

inicia�o com o pfimeil'.o lornal escrtto nestas, ban- ""' _' ",
"

'
,(Ação' ele psuoapi�o)

.uas, tendo como seu dlr�tor Hugo Schneider cai. ' Se nao encontrastes Deus nesta �terr8, não o 'O Doutor Alvaro WandelÜ FHho.' Juiz de D'

xeiro e guerde-Iívros d,a firma dé George _C�'ern'i8;' "
encontrarete na ;YÍ'da além-túmulo", Irase' de um' reíto- da Comarca de Jaraguá, do Sul, Estado d�

wicz. Ter�a·_e:?tisti�o, por. volta de 1900 e ape,nas célebre escritor ,fraac�s, Louis, EVtl'ly. I Santa Catarina" na forma da lei etc.. : "

quatro edíções teriam, Circulado. Professores ale- ' :. O Céu,
_ �as., o que é mesmo o céu'?. � quan.

m�e8!. 0�'pOU_C08 da épo.clS, colaboravam ,para'a sua t�s m�agaçoes ? quantas diV8g�çõ�s? quantas íma-
�,

"

FAZ 'SABER. na todos quantos, e em especial

eXIS�e[lCla. Jornal reuígtdo em Iíngua alemã, era gmaçoes para o .nosso viver ao deíxermos o': coa- a BERTOLDOI LÜliK" que 89 eneontra em lugar io

escrito à mão e exposto em um poste, onde a po-
VfVIO com' 08, .nos808 sem�lhante8'? . . . \ certe e, não sabíüo, pelo presente edital, com o pra-

, pulaçâo tomava eoníreennento de seu centeüdo.:
'

, ,Os estudtosos, tratadistas especializados, dir (zo. de 20 días, virem O.,;.u dele conhecimento tiTerem
,

Pesquisas inúmeras' foram feitas por este se'
mam que o céu constate "�tessori8meate'" no 'gozO. e l!lt�ressar possa, que' por parte ch, Waldemlro lotoRia

manärto, tentando. localizar um dos valiosos exem-
.ríe tog,os, 08 "bens 81 ausência de todo o. mal; "oss,en- FlorillRI, brasileiro, solteíre, barbeiro, residente e de

plares, ,sem' eucesse. Informou-se, posteríormente, ClalmeRte". e�.l!0ssa participacão na 'vida divina,' vl- miciliado à Av. Getúlio Vargas, 616,Jla cidade d,

qu� olP -exsmpler, es'taria déposítado em um' tíos �� que IplCIOU e� ,nóEl, com o _santp batismo; e CQ:n'> porupá., desta Comarca, através seu baatante pno.

II!Ultol .museus de �erUm, o .que nos levou à solí- tmuaO;' .os entendtdos: o �éu nao é um luga� _além ; c�rador, advogado dr, 'Alb�rto Dalmarco, foi reque

citar 08 bons presttmoada Senhora Hildegard Hufe •
.P do .maCIço de estrelas;. nao é �m super pav�lhao de �Ida uma ação. de, u8�caplão� para aquisição. do

" nuessler, quando. de sua recente-estada na Alemanha férias ende Deus, estarta premiando os bons, saídos Imóvel a segmr descríto. - Um terreno sito no

diligenciando, ne sentido d& localizar o exemplar e� da terra com �, coroa da v'itória do bem .sebre' o município. de Oorupá, desta -Oomarca, medindo. a

questão... .

'

.

' ma]; não é uoß essembléla.Iellzards de: apose�ta. área de 2.340,0_0 metras quadrados, .com as ssgurn.

.

Solleitos n? atendimento do pedido.. as auto-, '

dos a desfr,utar a doce recompensa dos seus tríun- tes eontrontaçõss. frente com ,a rua Otto Hilbrecht

.rídades germameas S8 puseram em campo para
fo'(il e lutas, ocupados �Ol· lustrar SUflS ,uréolas de com 41,'75 IDS., tundos cOIIf a R. 'F. F. S. A., com

descobrir o paradeiro 'do "Jafslluá Boten" tendo a
santos. '_

68,80 ms., extremando pelo lado dir",ito com terfaS

Senbor,!> Hufenu8ssl,er recebido, 'quando já' de volta .

O céu é �nt�s ,um I"estado";, passar, deste Qlund,O. de Habramo Brugnàgo, com' 55,20- ms., e 'pelo lado

de s�a' viage�, &. notícia da "Pre,lse,ulid' Informa- ao céu, ,nin �!lgD1fica que haveremqs de tragéferir, esquCitrdo com ditai do referido senhor, com 4170

tionsamt1des Landes BetUn", datado de 12 de felver,.-
nOllsa residência \ para putro l,ugar {Q8-S qu,e nüs COD- m�.": Na ,�encionada ação foi pelo MM. Juiz 'de

ro de 1975,. de q1l8 nada pudera seI" localizado, mal
verter�mos em' outro' estade : de seres terrestres pas- D,lrfHte exar�.do- o despacho do l!lE:gu!nte'teor.:" Vis-

que encamlDhayam a indigação 'ao "Institut für Pu saremos a ser seres celestes sem mudarmos nosla na- tos em cQrrelção. Gonsideraodo 6 feriado de 11 00

blizistik d�r F:reien =Universitä't". '

,

tunze. hum�na; .CóD!lO no!os liIeres, ce19�t81J teremos corrente mes, tran�firo. par� o ,tUa. 7 de �aio p, V'I

Este ID8�ltutO. em 2(), de março de 1975, ,ende- um.a Vida �lO.�mlca perfeita, nada de, fICarmos 8S- á� 14,0�' �s., a. a1;1dlênCla retro desIg�ad8. Nio epdo

�Ieço B, �enhora I:Iilda Húfenuelilsler 'através do, tátICOS aS8lstlOdo. aos espetáculos que Deue teria liIld,o pu�bcado 8IDda o' edital citatórjo de fls., Beja
InternatIOnales Z8ltungsmul8um der Stadt Aachen" que nos J)ropOrClQDar pel08 séculos em ,fora, sem- eite aditado eOIl! o pre,sente despaeho, Oficie�se A

pela negativa da, existência do citado documento', pra preocupado em criar novidades atraentes ...
,

Imprensa Oficial do Bstado. ' Façam-se' as' demais

com o q,ua, infelizm'ente, se perdem 8S esperança� Uma gra�de surpresa nossa, no céu, será. de in.timaçÕ,�8 nece�sá�ia8. 8·2 75. (a) Alvaro. Wan'delli

d� IO�",hzar p.ar,� uma f�tura exposiçio, e 'estudo nada enco�tr8rm(lS de no�o; os Apóstolos, no dia Filho. �UIZ de Direito.", '

: '.
'

�18�órICo da Impren8a Jllragua8D8e, do primeiro
da, Ascença,o d� Sen.hor" fJceu:am olhando p!lra 0.. E, I,)&ra que cht gu� ao conheclme.nto de todos

Jor�al e,m JaragQá do Sul.
'

,<. ,. céu até ,que d,OIS anJos Oll deapertaram;, então eom- Interssssdos, 8uss'ntes, incertoJö! e desconhecid'os' 8

Pa�� efeito. ,da, regjstro, ,transcrevemos abaixo, preeDderl�m 'que para eles, o' céu �a!ia \ começado ,eg( :espe�i81 de B�RTOLDO .LÜCIÇ:, sle'IlHlo: ossado,
o atenel08'1) oficIO daquele museu alemão:' "Ihr an

no 8iU 1. contacto eom Jesui, há tres anos atrás. \lJlarC@oelro, atu81mente em lugsr incerto e 'nio 88-

die Pres8est.I,,� des Senates der �hdt Berlin geri-
j 'Nolilsa exi8tênc�a labre a' terr8 p�der�' ler um bido, foi expedido o 'prese.nte edital, 'que lJ�rá p,ubli

chtetes Schreiben vom 13.1.1975 1St,· nachdem 88
céu contio.uo S8 9UlSermO.& nos comportar' como lado, Da farma da lei' e aflxadp 'no lugar, de costu'

eflt der Fr4Üen Universität SerliD zugaleitet worden "seres b�tIZá.do8, �sto é, filhos de Deus e ir_ios de �e, na ude deste Juizo, 'V81endQ a citaçio psra

war, h.eute hier im Internationalen Z'eitungsmuseum Jesus", tal VivênCia' depende dª gr8ça divina 9 da todos os atos do processo, c'orrend'o. o pr-azo de 15

einge�roffen," .

.

"

'

noss� coop�ra\'lão co� .ele;. para muita genttí, 'po-' dias para. co��e8tação da intimação da decisão que

.

'Das Museum �e8It�t z�a:r eine reichhaltige rém, esta V�d8 é um mferno J?erpét�o: usam G abu. declarar JustJftclida_ a po�se" sob, pena de, não seo-

Tttelsammlung deutschs'praohlger Presse 'Südame-' sam deliuas faculdades para a prátIca do 'p)al; pa· aO. contestada, sepreSUm1rt'!ID eOmO. verdadeiros o.

rikas, "ei�er ist ab8� kein E�emplar' dIS "Jaraguá-,
I ra e8tes. o :reDlOfiO de �ere.m 9l!l ,re8pon6�veis di-, fatos ,articuladO.s pelo r�quer<'nte (art. 285 CPC).

BQtE"n '. hle.r nachweisbar. WI.r b�d8uflrn 'aufrichtig, ,r�tos pelo eliltad� qu� se criaram; '�seres l'nf�rnais" Dado e pR.ssado n6st� Cidade ,de Jar�guá do, 'Sul,

,Ihnen In dIeser Angelegenh�lt nicht helhm zu iöo-
' a carregarem o castIgo eterno de 'lua p.,óprls mal- 80S tres dias, �o mi� de março. do ano de mil no-

nen und wis,sen aq�h �icht, Ji,n welche Stelle in der dada. ' ., vecentQI e' setenta, e cinc,G. Eu, (a) Amadeu Mahfud,

Bundesrepuplik Sie si,ch wenden :köune'D. Mit ,\'o.r-' elBcrivãb, ,o subscrevi.

züglicher. Hochaçbtung, i.A. (Maria Cru�bach)',' p

1�,lriI (�ell., fiCk) Seidel

, �� �í" 22 do correnre r'ra'nSéOl'E!U a bodã de pra
ta do 'chstlDto caIai do T!zinho município de CO'rupéÍ:
- 'SI'. 'Alvim Seidel e sua esposa, Hella oée Fudk

, 26 de ilqbs' 'de ,assaram del�e en;ão, quariCl�
,

lob, os ardores de uma paixao' lornaram.,se marid'o' e'
mulher. Os lInos d,e feliz COßlsórcio se encarregaram de
fazer frutificar a união e GS Degócios', acrescentaram
uma situação eSlívd e acolhedora. Algumas hoorarias
de grapde valo:r parll quem conhece borânica, torna
ram a vida mais amena, eis que reconhecidos foram
os esforços de longos e pacientes aDOS de trabaiho
juoto à dadivosa nalureza,.

I �

ãa;�feira 'última ml'Jl:_cou a passagem da boda' de
,prata do ca_sal que ornamenra ii 80ch�dade. corupaense.
Após a �i8sa em ação di graças, mandad'll celebrar DI

Igreja Mi'ri-z de ,Córupá, reuniram s� em ldmoço ínri·
mo, participaodo o casal de praIa e os filhos, Donalo
• e.posa ArJ'ete, Dolores. �iJliI, Rosifà e Diana além
ee redúzido número de amig()s mllis íOlimo's D� rel .. -

Diretor da .Faculdade de Educação de JoiO·
cionameoto familiar.

'
'

:, 'viUe, ,',

O casal de pllata seguiu em viagem paul o Sul
." Ne ,reseote IIno letivo, nosso c61aborödor e ani-

até Punta dei BSle, e Buenos Aires, revendó o mtsm� m.do� do eenl,ro. C(vico ",Gel. lourdan". está exerce!!'

'rajeto que realizaram ha f6 IDOS. "

do SUfiS alividades lib,erais,_ ni! . vizinha cidàde, nl
,

.

Aliás, para 'p'erpeluar II magni.ficiêoCill' do dia a ':lVfanch!srer C.tilrineosc". -

filhA do _çasal Avim' (Elia Fuck) S�idel foi surpreendi'- Alem do �ag_ist�rio em nível un.iverliJário, dese".'
do com o conlrálO de CIJ,Sllmento, de sua filha Dolortl : penha � cargo .de �Irero,r-Exec��ivo da Faculdade de

com o Eng o Edison Paulo.Drefahl, filho de' lO. Elsa e' Educaçao; laI Iltuaçao aluai não�, des�int!ulou' d,a IIO�'
paulo Drefahl,' atualmenle eocarregJ!jdo do setor de 8�, Facul)da�e' para iii qual manlém resíirv�doa dOIS

m8Du��nção da Móveis CIMO,,'em Rio Negrinho. � dias 'semanaiS:, sel.J1pre are,�to para o momento em que

"Correio, do Povo",' �presenta. ao diaJinfo easGI
ela receber � ..

sinal v:e�de .: "

. �.

I

• •
'

de prllta os seps, cumprimento, exrensivos lOS deDull. .' � exercíCIO de DI�eçoo e' ,MjI�18Ierlo UniversIlI'

familiares.
rIos vao maDte�do .'ualizado e cadl vez mâis 'aprimo
rado, um patrimÔD'io cullural destinado aOI Acadêmi
C98 Cailrinenses.., " .' ..

.

'
" Em seua contaclos corn if nossa comunidade jl'

rl!guaenae, o Irmão MlJrcflio wive os 1I10meniOS his'ó'
ricos de uma cicllJde, às porleil de .eu 1.0 Cenlenário
d�: Funda,ção; s��re.le cpin uma J.larc�la de reaponSII
blhdlJdes pelo exilo do ma,aDO' aconlecimenro de JulhO
de 1976,

' ,.. '

,

de" Ordem, RecomendaçDes ,

Prática \

,1 - Evite esforço visual proI9ng�do. Observe a

distância ide:!l, para ler e assislir televisão, '
'

2 - ManrentíJ2, posição conforláve� duranIe li lei
tura, com boa iluminação do !exro e disrância ad,l-
qUlda (mais ou meno. 35 cm.)' , \ '

,

3 .- Conserve a dislância ideal para assi'stir le-
� levisão (6 a 7 vezes II diagoRal do vfdeo).

.. - �limente-se bem. Sua a,limentação deve' ser

rica em vitaminas, prin,cipalmenlé -A e E. A dJ�.ência
dessas vilaminas pode interferir na evolução muiiô rlÍ-
pida di miopia.

'

, "

6 - Drocure o oflalmologisra, para: ,'___' ,

,
a) exame da acuidade visual para IODgel na ida-

de escolar; ,

,.
'

,
"

b) .

exame da IIcuidade irisual para', pert� em tGr-
n'o das 40 anos' '\ - ,.

" ,

.',

"' .,',
" -1,.1

•

, ,'-c) examts periódicos, pilo! menos anuais Ie for
comprovado· algum, defeito de refrllção.

'

.

'

'6 - Não use colfrios' de qualquer espéCie sem

indicação médica. ' -

7 -: Não use ó'culos Que não tenham' sido re-

ceilados pelo seu ofraimbiogisill/
'

Ich moech'" Doch ,eiomat:- eh ich scheide
'

,

Die .. lIen Linden rauschen hoeren,
"'I

N,och eilmal moechl' ich in der Heide
Wacholder seh'n mil roleo Beeren, ,

\ ,

Di. alten Staedle lOoeeh. ich ahcluen"
Den, helmg"ekroenrea Mauerturm,

'

Moecl:'1t wc1lndem, wo ;die Berge hlauen,
Uod naechl'gen im OewiJJerslurm.

y
,

,,\,
,

,Motcbt trinken aus, d.er ·klaren .Quelle.·
Die ueber blanke kil�el springl, ,.'

Und hoer'o, wie in' der Morrenhelle
. Ihr. FruehlilJflalied die ILerl'ha aing!.

Die blaue Blume 'moech.' ich Uaden
Sie wöechst iin lie(iea Walde', nur, .'
"Sien soll mir von der jUllend' kuenden,
Voo, Gollea e�iier Nalur;

Und wenn ich sie gdunden hab.e,
Die Blume meiner jugeodzeit, ,

SoU sie als Heima,tgrlis8 am Grabe
Mir bluehen"in die EwirkeU"

/

RudoU Hirschfeld, São Plplo

,
'

'Morreu '.' . Josephine
,

' ) .

'

Baker
" JOB9phine Bak��. (,lolored nucida DOS Estado.

Unidos fez-s8 oalitora e daoqarina, e limbolizna no

mundo o protótipo da. mulher que· ,ia na oompreen;.
,são. e na toie,rânoia'ráoial o leu maior feito,

-,

A Baker, oomo era cbamada, íranferiu-sEl, mais
tarde pa1t'a a FranC}a. onde se naturalizou franoesa,
tendo participação no conflito armado. '

'

Nos últimos anos' JOBevhiné Baker' dedioou·se,
à dança e à êanção. 019 recuso.s S(ll de,etinaVam,

, à educa,Qão dOI muitoi Órfãol que sdotou, d,e 'guuI
,toda,l,sB raQas. ., .

'A lua morte' foi muHo 81Dtida " a Princesa
, Graee, aoompsnhou a 6lxtinta a um do,s cemitérios

do. Reinado de Monàco.

DR. IVO KAUFMANN

(a) Alvaro '\Vandelli Filho, Juiz' de Direito

."

CIRURGI'ÃO DE.NTISTA
',(C,R.O. N"o 3éS)

-, ATENDIMENTO...;..

,
(Somente clh'ora, marcada) ,

Segundas à sextas feitaR: ,14 às 18 horas
Sábados: 10 às c12 horall

'

R. Prés. Epitácio Peisoa; 405'- Jaragllá do Sul
Telefone Z016

'
.,

/

Irmão' MarcUio· "Casarotto
I

'

c o m u 'n·i c:a d o
"BELKIS DE N1ENEZB5; propriet6ria de,um

terreno à Rua RobertO' Zien:sann s/n.·' - esquina
COlO a Rua GuanllbQra,' COMºNICA que somen·
Ie, o, Sr, HBLMUTH KRUBGER está autorizado
para ter' 'acesso na referida propriedade 'e
anilllais. '

"

'I

Jaraguá do Sul, 07 abril de 1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Mfb Ii�era Ir8zenlo_, mil para I IreillHlenlo ellillipl -1)Ih '

Verba no valor de liDO mit, cruzeiros vai atender

o treioaJ!lento d�, especialistas.. p!lr-aguaios ligados nd

Projeto !taipu, em, cursos nas areas de 8nQ'enharia Se,gunqo se _ comenta um nome ligado aos

elétrica e Eletrôn.ica, que serão deseavolvtdos pela meios bancários do n08SO municipio estaria sendo

CAPBSC, Os.recur�o. siiooriun�os d�'FundoN}lcion.1 .eogítado � com amplas possibilidades de vir a ocu

,de Oesenvo'lvlmento da' Educaçao � "FNDE e, foram
plir o alte c,!rgo de gerente da fatura agência do

Iprov.ados pelo
, �inis,r� Ney �raga, d� educação e Grupo União de Bancos, que dever. funcionar em

CullUra, Os estaglos ter.ao dur�ç�o �.e seils meses, com
.smples i'nstalações do prédio Hartei, ainda em

iofcig aínda esre mes � ecnrerac com cerca de,26 pllr "ccastrução _ na Av�' Getulio, Vargal. Nio será sur-

licipantes. :, -;"
.

- -,.

é
'

t
Num outro programa, o ,!\;lBC vai aplicar' mala p�.sa_ par� .nmgu m s� es e mesmo nome em co-

de' 200 mil cruzeíros, ':rotlJli�andö um milh��.e dÍJzentQs ,g!taçoes vIr a sltr efetIvado no decorrer dasj pró.

mil, liberados pelo Ministro da Educ!;lção. Os 200 lIJiI ..
Xlmb8 hora•.

J !

são,em favor do Instituto �e NutriçãC? do Universidà�e
•• '

- x x x

Federal do Rio de. Ienétro." Recupera'ção de 90 criao- .

ças",;oo perfodcrde 120 d!a�, e�ucação' das:,,!'1ães que ',:' , ,Empate' entre Juventus e

participam: do .programa . ��nllldo, pelo lns�lfu�o_ Bem ,,"

coino r(eloamento de .. IUDOS de '�raduaçao aa� os
.- , Aearaí a Zebra da. Rodada

objetiVOS dos Centros de Educação e Recuperação Nu-

tricional, que serão desenvolvidos pelo programà.
-Ó: O empate d. txt entre Juventu8 e Acaraf no

, -DBSNUTRIÇAO r
último domingo, conatttutu-se na grande surpr••a

)1.' •

" tia La rodada do Certame i da Primeira 'DivisA0 '

Consciente da magoill,lde do problema' di desnu- Extra de Profispionais 4a LJD. Noutro préÍio o

Irição. objetivando desenvolver atividades de nutriçiio Bstrêla de Nereu RaQlos, apó8 estar pardenda. por
IPlicado, até então inexistentes DéiI área, o Instituto de lXO acabou virando o marcador • chegando a uma"

Nutrição da URRJ resolveu propor a inst�Jação de vitoria de,,2.x:l frante' ao Baependi que . peecíse
três centros, na Guanebere, com recursos obtidos DO melhorar o seu _sjstema ,defensivo. '

FNOE. Os dois localizados ne Colonta de PesclIdo-, '

r�i Z-1 e, D� fiaveia :dos. Dentes" estão em, �leno f�n- '; Para amaphã está prevista a realiza,io de

cl_?namento. �om, �alqr .I�:�resse da �omuDl�ade, �r. somente um encontro pela. ��gunda rodada quando,
Ilaos estadu�.ls, UD1Ver�lla lOS e fede.ra s d� Bstado.

"o Juventus procur�rá reabllltar-se do empate fren-

.0 terce_'r�, na U,!ldade de TrelOa!D�n,o Germs- te ao Acars! recebendo o lider da eompetíeão o

DO Smval F�na devera entrar e� func�()I'íJamento
.

es EstrêIa' ,quando se espera uma excelente arrecada
perando·se alUda o desllDvolvlmenta de, p�squlSiJS ção

',' -',
- ,.

relacionadas à nutriç�o. Çilda Cenlro atende a 30
J

•

crianças desnutridas, educá as mães � treina d}onol
de cursos fi,ados à li/ea. '. '

�

,Jar.�guaense' para Gerência
I

do Uníão de Bancos, V e n-d a'- se
Situada à rua Marajó n.? 499, lateral

,da Rua José Theodoro Bibelro, próximo, ao

Grupo Holande
'

M. Gonçalves" Oi
. leguintes

imóyeis: ,

Um lereno, medindo 1.300 M2, eenteado

�� pés. de frutas, tldificada com um� casa re

s1l1encI81 de IIIeaarla, e outra de Maden;
,

Tratar no local com o proprtetârfo.:
/

,

, �

r;-
..

�., --- --�� ..;m.

-�
__ -._fo ... .,. � �:wL � �----= ....,. .. �

"

Dp. Reinoldo lIup•••

J . �.TOQAD!JL .: ,i
.f Elfcrit6rio ao lado da Prefeitura i./
L .. :�:::!.:o.s���

�

._ X X X

AP�,E, tem área de terràs
I

Sindiqato das Indústrias do
, Vestuário: de" J�raguá do Sul "para construir, sua sede'

,
A Prefeitura através de seu tiÍuiar, Pref.eito

Eugênio Strebe, confirmoU" a 8ste jornal, de que'
aeaba ,de doar uma área d.. terras com Diais de
.il m-etrós quadrádos onde a AssGlciaçlio de Pai. fi

4.ig08 dos Exepcion�is (APAE) deverá construir a

8ua sede própda t�o' logo alguDs pequenos probie,
m�s J;>endente. estejam definitivamenta soluciolladol.

XXX.,

,

' --" Ag-picultoFes de Corupá' e
,

Jaraguá .Reunidos Aqui .'
IM. '

,

De acordo com a,'letl'\B "b" dto art 13 da Por�
taria Ministeripl o.e 4D.· de '21 de Janeiro de 1965,
faç'o saber aoé (ln. este edUal virem ou dele co

nbecimento tiverem, que a chapa registrada, con

eorrente à eleição a ser realizada no dia .04 de

J�Dho de 1975, nl'fste Sindicato foi li s�guinte:
Pari a Diretaria S.plenles da, Direforla'

MáqafD8s de calcalar, ELETRÔNICAS
,8 modelos com e sem fita, de escrever,

somadoras e duplicadores. ,

,-- Revendedor excl'Q.slvo'para cl 'regiãq'

§oéo 'Gráfica A,fenida lLtdl310

�

Do,rival Marcatto "
IJosé Schmitz

José Hermello MarchL M,areoe Dalpra
Flávio Orlaodo Rúbioi Mário Donini

. Par� O Conselho' fiscal Suplentes d. CORselho'
-

Fiscal
João Eissler/, .� J08"é Gilberto 'Megal
Nascimento Mendoncá', ,Mário Papp.
Walter Oo.ch AUbel,t. Bwal.

Para Delegadas R'epresênlantes 8D :Coßselho ,da Federlção
Dorval Marcatto ",

Flá,io Orlando Rdb'iai
Suplenles dos DeleãadDs Represeiliales

José BermelIo Marehi'·

�areos Dalprá L

Fica aberto o 'prazo de 5 (cinco), dias para
oferecimento d,e impugnação contra qualquer cao-

didato,
'

,

A mesa coletora'-funeionará, ini�terruptament.e,
no horário, das 09 (nove) às 15 (quin'ze) boras.

.

j

Jaraguá do Sul, '24 de 'abril de 1975
'

,

' �

Dorval Uarcatto, ',Pre8ide'nte ,x X X '
'

,

',.
'

=====--
.'

� Edital de, Convoç�çãÓ '

'

,
" Mooral R,eune-se'

, -,o Pre8ide�te' da entidade supra, n, U80, das L"
,

M-' · T' d
atribuições' que, lhe 6J�0 conferidas pelos �un�tutos

' o.go'.� alS a ar e

� pela legislação siridiéal vígen.te, cQnvoca 0,8 sa-
J; • �' ,

,

B.o�iados quites e em condi.ções de votar, para. par-' L}!)g� mais às 15 boras eltará reunida pela, pri-
, tlclpare'm da ,As�embléia Geral Extraordinárla'''�8 meira vez d�sde que foi assinada portaria pelo Pre

Ber realizada no
-

dia 12 de ,Maio de 1975, às ;,�O,' feito Municipal. ,nomeando a' Comissão Municipal do

horas. na sede sfta "à AV,aDida .Marec!tal Dendoro Mobral, para a discussão de problema8 atinentes ao

da ,Fonseca, MS, 2,° anda,r, nes�a ci�_afl€,. ä fim. de ,a() pedei�p funcionamento do org:�o �lf!lbetiz�dor.
dehberarem, .por escrutínio secreto, s,obre o pedldd Na ocasião serão 'conferidos diplomas, de Honrá ao

de filiação do SindiQato à federação das Jndústi'ias I Mérito' aquela8 pes.oas que mais a j u d a r a m

do Bstado de' Santa Oatarina, conçedendo podere8 -a Cemissão Municidal dO Mobral 0,0 decorrer do

l' Dirétoria para e "efetivlÍção do a1udido ato. "ano passado. Por outro lado espera-se para o ,de
, ,Não bavendo, na hora' acima \ indicada, K;lúmero correr ß'os próximos dias (,) inicio �o funcionamen

Suficiente de aS�Qciados para !:l' instalação da As" do Posto Cultur,sl ,da MobraI.

lembl'éia em primeira, convocação, os trabalhos se

rio iniciados duas boras d'epoi�, elD 8egunda con:

Vocação, com, qualquer número, de 8s8ociados pre-
Bentes.

'

, .. ',i. ,

Jarsguá do Sul, 24 de ahHI de 1975
. _

"

•

,

" 'Dorval Marcatto, Pres'ldente

, ,

,

Fones: 2069 ÓU 2243

Planos, especiais' de financiamellto�
Garantia de 1 al.10 Assistê'ncia Permanente

/

No último dia 23 do corrente tendo por local o

'Pavilhão Agropecuário, éerca de 15 criadóre. d.

gado estiveram reunidos juntamente coiO os exten

si&nista& dos escritórios da AOARESO desta cidada.
Sanidade foi o telDa dó encontro, com 08 _elemantol
da AOARESO prestando ensinamento8 a08 ,agric.
jaraguaeris8s e

.

corupaenses de como prooede'rem
no ca80 da' vacinação do rebanbo, e aplicàção c.r:
reta de vernifogos e carrapaticidas. Eite encontro

do· último dia 23, foi o 2.° levall. a efeito @qui em

Jaraguá, 'e todos voltario' a !'eunir-se até que o ef

cIo de encQntros esteja ,encerrado de aeôrdo com

o Projeto de Gado Leiteiro da Secretaria da Agri
cUltura. Tal proj�to foi elaborado- visando a- melho.

ria� gra·d�tiv.á da prOdução da baci� leiteira catari-

ne ass.
�. '

o Que é, .0
,

Esaotismo
O Escotismo é. para o rapaz. UlPa oportunidade

de lançar-se à aventura: êle fará e:x:cursõel e acam�

pamentos em que acenderá S8U fogo, armará lIua bar�
raca e eozinhará sua comida. Participa!'á de jog08 ,e

tOJ'"neios emocionantes. Aprenderá ·técni,ca8 só, aeces

sfveis aos adultos: sinalização e códigos. primeiro�
80corros" fabricação de utênsUios e, uma 10nga �é
rie de outros átraente8 conhecimento, � ,ju81ameo- '

te através dessas práticas..". verdadeiras oporto,
nhtad&8 educativas - que o, Escotismo desenvolve
no jovem qualidades de caráter, iniciativa, lideran

ça" curiosidade intelectual, ,coragem.,
-

disciplina e

.seoso de respoD8abilidade. O rapaz é .incitado a

educar se a si próprio. ,em vez de ser simplesmen-
'te "eosinado" ou instrufdo·'. E isto a começar pela
Promessa que êle fs,z ao ingre8sar no Escotismo,

,quando espontâneamente promete "fazer o melher
, possivel" para viver dentro do padrão da Lei Es,'
coteira. '/,

- ,',-' -"

EMPRE.S'ÁRIOS,
-

TURtSIAS
,

, ,

Rua Barão do Rio Branco, fundo,s, D. 67

• _:VARIG se�te·se honrada pelo que, pode f�zei' pelos seus

g6cios • passeios. VARIG, está\ 'pre�ente em toda parte'
mundo beneficie�se dos seus servIQOS,: q1. .,',

I ,

, ,PeQ� informações à VARIG.
Av. Mal. Deodoro dli Fonseca, 122/130 _ Fone 20�i.

I, Jaragud, do Sul '_ �C, .

,Via_ge VARIG VARIG'

Especializ'ada' VOL:KSWAGEN

ServiQos de, lataria e {>intura8 em ger:al,
Retifica d� motores, câmbio, eté... '

Agradecemos a .�odos que nos, prestigiam

ne

do,

_I
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