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Capital sul aíD�Hcalla, dó chapiu
'� '-.�

Fundação:
, I , . ,

l.r'�� Möller

Ano,Ll'.!! - JARA:GpA D.O SUL Ct'3a.nta Catarina) " Sábado� 21 de Imlho de 1975
",' .'

PFesidenté. Geiset
.

Institui 14.1 Salálrio ,Canal 6" I1Gs., Làres
o 'Presidente 6eisel, ,os trabalhadores que r1hl'Oa'duom"e8 bdeen�f�Cnl.oor Sm',a!ál�I�,' '-J','a,r'�'j.y"u:'�"e"n"s'e,s"

"'o' <

""'-

'

tendo em vista a8' deeí ganham d,e úm até eínen '"1.. ��, \iA

Iões tomadas pelos Oon-: salários mínimos melÍl\lais Imedláto:'
"

" . "

,

seIMs Eeenômíco e So': receberão no
-

fioa,l,' do' Segundo, 8' maDifesta� 'D�sde' 4.a�feiré!l, última, ,tegração da gellte cerert-

eial. e com fã ,pr�s8nça_ exercíclo Iínaneeíro .
- çäo do ministro Reis' oa.eperelhos de TV de nense com a 8U1l cépttsl

äös lidereS dô' Governo, ,'desdeí qué seja eontrlbu- Veloso, essss mediid8s, ,Jarag,uá do Sul estão cap-

/acaba de enviar ao Con�", ínte h" eíneo 'anos' do vão influir uma melhor tando as imagens do Ca" , - Com, a', imagem da TV,

gresso Nacional projeto. progr\8l;Da, um salário distribuição ds- rendas �,al; 6-TV Cúltura de- Fla- ,Çulfl:Jra, ,eani.t,1 6. de�a,pa-,
de lei' , eomplemantar,' -mfaímo, o que' foi bati:. Bem retlexo na inflação, riariópolis, cönsrnutnao �e rece mais' nma imagem,
que regul. -a ,partir d� zado pelo g�veI:no de' nem alteráe o ritmo de ,.::efu ,mllis uma .opção, pa- negativa li' detei'ior.lIr, o

1.0 de julho de 1976, .sob 14�0 881ári�. ,., desenvolvimento ec'onOf 'r� os hebítues de relevl- 'r:tOaso Bsredo, poiS'se, não
8 denomioaçio 'de· ,PIS � mico do PaIs....:. são. ,I, J', nos enganamos, ,a-Ié ',um
PAsEP, os fUQdos 'CODS -'·No 'entend,er do Presí \

'

, j' A notícia é .. das mets humorista '�rasilei'ro, 'ehe-
tituid01i! cem es reenrsos ,

dente da República. ein Certamente: será _ uma eueplcíosss e .deveré..' co- gou a f�zer' gozação öe

dos dois; progr'ilm'as. .: sua forma. .íuíeíal, o eha- .ímportante noticÍI;' para mo já dtssemos , em "ou·' , nosse siluação de BSfado

O projeto de leí aeen- mado 14.0 aalárlo é uma os. trabalhadores que'- se fra& oporfuDi�ade8, se
: enteado' da fédél'ação, (Si-

tua o caráter redistdbu� , maneirá d� trazer bene : Iíxam' Da esclara de coústltulr. em falór de in zendo à certa altura de

tivo dos erttéríoa ,de ,ficio 'a, longo prazo' a08 salários que vão de um ".
"

�ticl��� �Jns t�b���r�\ 'ou na aci�dó�á�smfu�o� ��----�----_.��--------�--�--��-�-

�!:�:gad�� e �ae���do��: �:���' ou na a,possntd :8�:r��ßJ e�D����1�� ::" Rotaract tamiD,ba' .. ,Para 'I "a "'Fundaeão
de menores oíveis 'dê Outrossim, o 'governo ç,tncô, an08,pua uma dss

'

"

i
,/ I

' ,

l!Ialários, �ignj,ficando qua imaginou da� '&OS ttaba-, eattlgorias de'b�nefí_ciOs., < Mais uma vez reuni1rant- iA' dire'oria provisorl. almenté pelo presidenle do

7 se, jov,ens. laraguaen13es no �scol�ida 'paFa a reunião' ROfl!l,ry CJub' de Jará�uiÍ
.

' " , 'Restélura.nte Itajara, do- !JIO dia 22 I de junho de do Sul;,81'. 'Wé;ll'depulr Beh'

,",
,

� /

'

,", .', "-,"",, , ',' t mingo último" às 18,30" !9�5,' fiçou ,constUuída dos Urig" o Ql:lal. por 8UB' vez",

"

",
.,·e' "n,. 'a' �

,

.

"a, ,p' r", 'e· s.. ,,',e,n' ", a,,' horas. pal'a dar cdntinui- "';'seguiiítes: P,resideDte' - 'já ,conseguiu junio dQ 00-

_

.�:
, ,'däde a s:érie de ,reunfõ'es M4oo,el; Vice'Presidente - 'vernado d� ,R.I. 'd9 Di.'rilo

,
�, '

, ,,'
-

"

,
,,', "que culminarão com a fun- Ursul,.; 5ec'retária - Ro- _�6�!:'" sr. Jorge MlÍlrques

"

II'
,,', ..

n- 1-'
,

-, qação, ciQ Rol,é!ract em' sane: Vice:Secretá'rio -_ Trilha,. o 'material neces-

C <a p 'a u
'

C !:., .
nossa cidÇlde.' nos moldes : Klaus e ',Vj.ce-Se,cretária 'sar19 piJr�' i! çOßlrecuçãQ,

'_ "
'

,

'

o > ,', ,� : "Je' ,�. ",' '., _, :...._, _ ,� " çle 'entida�es já eXisténtes , Márcia. ' d� fundaçãQ, deSSe impi>r-
,-, � ''''- ," I • ". ',�

.

,,,.;-_�
>'

_'
� - � ,-;" � v �,J)i""'étn,qulros�,imperfao,tes:ee�- �!A.s,�,r:eu,mõasíesrâq ßgn-", tél.äL�:��,:g�.!iimo lril, socie-

,
,

" ,

'

,': Iros' de S,HJla 'Cáta'rina, d,o supervisiónadas inici- \ 6lade ;-araguileDse.
A Aliança RenoTado.:. " Fice a' esse �e,ntend,i· sler, Flávio Orlendo' Ru-

' "

'1'0' 1.' 1
.

ra NaclQoal de Ja,ragu4 mento,: d� ,çaráter eleva- ; biot, Victório L8zz:a"is,
do Sul acaba de dar ,mais'" do, foi composta s, se·

,
IAvsotciG Izidoro 'Le/uzt e ,1

I'", ,

.'
; �'

'

,
,

"

' ',,'
•

," .,

�:a r:::::ri���e ���ti:: j ::!O!:f�:::� ��ro:,e���,' ·::rt�. Tav�:�s da c�n�a .. ':'AO''S''5:' j.j �l,'O'S'" /'!I:I�u<',r�1"I5" .•1,,, 5':�'r'·D':'I·,ri_O'Fiel ao p'rincípio de es, ni8t�s'na Convenção d,o
1 Para'Suplenles do Dlfelória �'" " ,..

, �. li
, ',,� IJ�· U\ií, "�" . 'T' "

tabelecer um clima de' Par,�l�o, C?Qn.yo�ada, ,ar� , Munioipal, '.'.
' '.:',.

"

.', ,

'

.'

"

,".
'

• ',',
'

entendimento para favo'· o dla!3 de Ju.1ho de 1976. , [Ions Cenlro e Cidade Induslrlal casal Bel Anlomo José fecera no Restaurante Ita-
nCtlr o desenrolar do-, Pàra Membros 'do'Oirelórlo ' Udo ,Milnitz{ E,nuo '�em sOle.oid,ade marc,a- ,WVÓtle ,�iíce' Sc,hmöckel) jara, qu�ndo' 0: Presidenf�
clntenári'o, a 8e verificar' Municipal Janssen, Ivo Baelm Re· da para hOJ'e as 20 horas Gonçalves, ..

,,' çWa:ld,e�ar B,ehhng passara
DCi ao'o .de 1976. "os sãus

,

'

nalo Trapp, José Ribeiro, esta 'marcada a possz das , <' o distintivo para (') dr.
eleme'ntos mals rapre-, SigoU Sc'bünke, Euge- Waldeinar Rowe e José 'novcili �ireiQrias ,do' ,Lions . 'Rotary Club de' Jaral,i do Sul' '" ,Mário ,Tavares da Cu�h�
8entativos 'nas 'várias nio,' Vitor Schmö,ckel; Scheuer., Clube' CeotJlo e Lions '''''":' O veleráno clube, ,de Meno�-iiI, quem compelira.
<lsmadas, sociaià, enten.,.", Mário Nicol1ni, pctaviano' ,Para DelegadOS à cõnvenção ,Clu'qe "Ciid�de lpdgslr,ial". se�viçg ma,r!Z�)lt a' 'posse', coI,JI', sua' experimentada
<leram ,d� 'elabottlr 'Bpa- Tissi, Mário � :KrutzscIi:

. ',Biglanal
.

"

O importante �c�ot�c.imen.' d�, �e� 'nove:' €�n8e�I�& ,�qui;pê, adl11ip,i,str�r ,0 R.C. ,

nas uma chapa, 'pára 8. Dorval Marcâtto, Wslde- to aeont.ec,era em Jantar ,Diretor para o'ano rol.ijlrJo ,no anG' que 'mare. o cen�

composição do povo di 'mai' Grubba, ,A Ib e r to, Öotaeílio P�dr� '�a- festivo, no, Restauraote 1975/197';, para O dia 1.0 ,tésimó 'ono de fu.daçio
'

retório, ao imvez de 'S8, Moretti, Rudi Franke, m08� fIaIi,S Gerhard �ayer lIájar.élI. Ç,orreio do PQvo de julho de, 18'5, em ,80':" de laragu'á do Sul.
dividir -com a apresenta·' José A'lbert6 'Klitzke, e OSDY Cabas J)'Aquino,c fa,r-se-á representar pe'lo I,en-idade festjv� que' GCOU-'

,\

Cão de várias chapas ,Láuro Vegini, Gerhlud 'Para Suplenles dê Deleoados
que. virtua1ment8 hav,e- Roe�er, Aristides Manoel '

/

riam de'p,rovocár dissen- Gon9alv:e�, W e,r I;l é r 'I:-ino [D�mat,né. �óU're,!1-,' , , ' -':',

Cões no partido ,gover- "Schq,s(er,Eggo'n Joio da (lO Gres.smger ,e, Joap ,'M"",AV", III' ','rn-, e","'tO." ,A' 'r"e,n' '1·5',',t'a"";,,,;, c""J:O':J', 'V,''e',m,,"nista. , .'SUTa, Rod,olfo Huf�nues. ' L�ci() da COs1,8. 'u. I�I '

,

'

que ôante Calarina linha
'duas capitais: ume. no

norte, .chamade dto Curltl
bà e outra no sul eonhe
cida P.o.r Poria .:\Iegre.

z

I '11, •

'(, ...

As eSfradIJ8 'asfaltadas;
uma imprensa m-ais agres-

'

síve da ilha e a televisão,
estãoee encarregando de

;bolar, uma ,imagem que',
será,. afirmação d. ,Pio
rianópolis como • cClpilal
�e Iodos os cafari nenses.

,-',,'
,

-

" "I, ' ,)

Dàsenvo)ve-t:e neetà ci· dente d$ Repu'blica da ,de/Sooza,.'filho do no'88o
d'ade um mÔ"imentQ ea-" par,ticip8çã9 do jovem mài'fo conhecido dr. Luiz
lohr da jl]'àl1tude jara- Dos-destinos do País. d'e Souza. resident. no

guaense, qua deseja ii- Diveteos ',joveD8 estão Rio de Janeiro..
"

�egr�rr,se n() m.ovi!ßento, ,s.e movimentando, no een� .:11: bem possiv,el que os

politIco do' mUDlcíplO, b- tido dlil dar .corpo o, Mo- ']ovens arenistaa pOisam
.z8Qdo ,aler 8 idéia dQ, vlmanta Arenista Jovem, 'já participar dá OoÍlven'
'Presidente Petrônio Por dirigido em âmbito esta-

, ção do dia, 13 do pr6xi-
tela e,do proprio ,Presi- dual pelo 8r. Juarez l(ef mO mes.'

,

,DR. OSNY CUÚS D'AQUINO' __:_ \'Cirurgião' Dentlsti Ralos X
, "l,'

" .--lo

/". �, ... < ,

Atende sómente oom her,Bs D1arCad'1il8{� FONJr 72;.0225'

eRD 3.B4

f

.. " , .

, -CÓ08UltÓriO:' Edifíofo "MineI''' (Defronte a, PrefeÍt'ura 'Municipal)
,

,

, ,I ,'", , I, '
'

"

, 1.0 �J.Ddar 7' Salas �2 e 22 A'
,

,)- II,
"

'SESFSENAI Serão Inaugurados ,Dia
_,

-24
Gorupá' Assina Convênio,

éi�:' Cr$ :124 Mil
Tendo em Vi-S'I;,a viage\�

do mio,isrro Priero para o'

exterior,
.

foi "Iransferida d'o
,dia 19 pàra o,dia

'.

24',do
�orrenle, a", soleni'dade
l�lIuguràl da, Unidàde 10-
I,egriida constFufda, e ins�
talãda pelo'58SI e SBNAL
Na'

.

próx'im. ,3.a.feira�
�alvo se não' houver' qual-"
qUer 'contra-Iemp�, as �ais

,
altas aUloridad:es do ,e�ra

, do e ,do, MunicípiO e as�
\ ligadas aos' s�lores

"

da

C.onf�_deraçià das I�dús-,
,lrldS e do próprio Minis·
..

w �

téri,o. atra,vés, seu minis- Programil bem elabora- 'Dentrp' do programa de hda por seu Prefoito Oto Prestigiando o ato da
i

tro Arnaldo I i),rieto, ,que do _deverá' desel1rolar�se, 'coo,per;:JQão' entlte, o Esta- Ernes10 Weber, convênio )' assjnatora do -convênio,
muiro nos honra hospe- 'ern ;('ujas. solenidades'ape- do de ,SaDta Catarina e leste destinado Ia oonclu· ,a I e Dl �o,' Go,er'nad,or

, dar:,afnda ': que' pór algu· .

nas falal'ã_p qua.rro "perso- seus municí'pioB. regis' são da ponte l!Iôbre o Ri,o , Antônio CárJos 'Konder
mas hóras em solo -ja�a- nalidades" nas, q,iJais de� 'rOU-SB Da última quarta- , Humboldt, Iigaodo a'quéla . Reis a'J!otªmos' à presença'
guaen$0, deverão c,uml'rir,' verão fazer, se,' ouvir, O feira, dia '11 do corrente. ',cidade a t:agião de .Ano do ,Deputado' OctaQilio
ii, patriótica mi�8ão de en, Prefeitg, ,Municipal, Prof. rio gabinete, '�o 'Exmo. Bocm.' Seo valor' é de, Padro RaIDos,

'

(1' Vice

tr�gêlr ag público ,as in.s,� �E.ugêfliO :;;trebe.� o ,�i ,Senhor GMernador, do Cr$' 124.688.00. im,portãn ' Prefei{o de 'OorupA,. snf.
fB!açõ�s do CentrQ Socla,1 nlstro do' Trabalho.' ',\ Eitado, ã-' assinalura ae ; oia Sdp9d�F., 8 1.0% do" Engelber Oechsler, o

da' Indústria' e do Serviço
/:

cönvên-ió entre "a Secreta- orQamento an'ual do 'Moni· Bresidente' da Câmara
Naciônal' ,de A"rendiza- - Correio do :·Povo cum ria qos Tran$pprles � cípio de -Corupá -e poss,i':' �uÍlicip,al, Vére$dor Àde�
gem, coin iasoofere�eDdó primenra as' iluslres áúto· Obras, J:lO ato 'represao- õilitará desta forma a' .linp Hauff,e e O Presiden-

; aO nosso município' o be- ,ridades e 'se congralula tada por seo tjtu18rCm�e, �onclusão imediata' tlesta: ,te' do Diretórió iflJnieipal,
lo conjunto' lIrquilelon'ico ' por liió excelenle conqoj,s-, :r,iicolau Fernando Mal- ..cl,Dl,pOl'taote .obra de arte «Ja ARENA de CorupA, '

pela passagem do seu 99,0
'

ta em prol do trabalhador burg 8/ à Rrefehura Mun'i- no "izinho Município. cidadãQ Willy Maffezzolli.
'Ino de êxistênci'a. " jaraguense.

'

cipal de'Corupá, represen-"
'- �'"

'
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Ed,.ital: .de "'C'itaç,ão)-Strel?��',eõnfir�a a��l!!1to do
",
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,,'
'

'
,

"

--
' ,

I� numero de pObClqlS
..

r-
;' i.

. L. \ .. ..'\, I

/.
_

•

I

\
.'

�- ! Ó,»:
"

..
o Doutor AI:var{) WandellLFßho, Juiz de, Direito da Co- l' , Fa}f!n�o li �esp&:it8 da, p08sibilid:a,de de virem

ml10rca de �aragué do Sul, Est��o de San�a Catarina, na forma
-

,â ser de�tscado8 ,mais 20 policiais para nosso mu
da' Lei, etc,. _

'. ' "
' níeípío. afifma,u O PrefeHo Bugênío,' Strebe desta

,F�� saber à todos quantos o, pl'esente, edital, "irem ou ,cidade, que' ag.,.arda tão 'somente oma autorização
dele cODhecimento tiTerem " iUte,ressar possa, com Q prazo de '

da 8ecr,etaria de Segurança e Informações, ;� pois
30 dias, qua po. par�e de Flol'iza Gomes, através seu asslll-- cem o' Delegado Reaionál de Polleía .de Joiilville
teDte' judIciário, dr. Reinoldo Mura,a, lhe ,foi, dirigida a peti-

'

_ :
• '

'

"". "

010 do seguinte teor: .:::.. "Exmo., Sr. .ne, Juiz de . Direito da Ooronet R.ck" �.dC?s, es .outrol, pOl'menoJ,"es. Já foram
Comarca 1,1. JaraguA do Sul; ,O baeharel que esté subscreve, acertados. Inclusíve, ealíentou �,mandatá.rI9 local,
Inscrito Da o. A. B. �eçao de Santa, Catarina sob n.O ',032,�, -já conseguimos' UrJDa amp,la casa qO\ ..... se'rvirá de
escritório, à Prata �ngelo P�azerá n'O 33-1.° andar, nest� 'cida- �

QG deste, novo ap'srato militar do' Estado que vi-
de, com o incluso .A:tes�.do de MlserablHdade ".forne'cido peJ,i .

•

"
,

" "

">, '.'.
•

.,.

Delegacia de raUei. 'dé"Corupé, a favor de Da. Flo$a Gomes·, rá �a�, soluçio favorávli'l �,u�a r�laV:ldl.caçao das
veui com o acatamento que lhe é devido, requerer 'a indlca- mais Justas de nosso muníeípío. O trâoslto d'8v@rá
Qio do petJ,clon6rio asaístente de Floriza G�mes, que, é . pes- obedecer u,ma �me'lhor ação com este nOVQ desta
soa'reconhecidamente pobre, não tendo CoIidições,f1ilanceJras camento'.'"

,

para custear as despesas da ação que propõe neste . Juizo,
• J

pelOS fatol!! que adiante passs a eltPor: "I' - Que a petíoíe- -----.....----------......----

niria em,1956, após ter' se 'separado de seu' marido Sebastilo
Marque. ,dos, Santos" amaZiou-se com Alexandre dlL Silva, fer",

,',SU,ge's't'O"',e''s',roviário da Wo F; F. S. A., conVivendo com o mesmo até o seu
,falecimento, por um 'periodo aproximado -de 18 anos. -' li --

Que deàt�, estado de mancebia, com ,Alexandre da SUVIl. a re- � ",

quéraD�e teve com o melJmo OSí seglllntes tnhos:-a) Romßda ' A Pr·efeitora Munieipal. está distribuindo cir-
aomas !la Silva, 'nascida. em Z6/05/58; B) Celia Maria Gomes .cular a todas pe",soB!J de influêQciá, órgã� de im,
da SUva nascida 'em O�05�59; o) Ivo Gome� da SUv�, nascido prensa; 01888@s dirigeo1tß8, ,no. �entido de ,num '8S

, em 20'-07·60; d) Roseli C<;lmes da SUya, nascida em 05-08·61:' e) forAo conJ·ug',ado, 'go,vemo, ,populanão para a· elabo-Llndamir Gomes 'da SUva; nllscid� em 02-11·62; f) Mamene Go, y ,Y

mes do Silva. nasçida a 09-01,.64, ,(fotocópias das cet:,tidões 4e ração de uma progr8mação� com vista as. comemo'
Discimento lnclusãs). III - Que a requer4;!nte Floma Gomes, rações do Centenftrio de J�r3guá' no próximô� 8DO.�
foi dêsquitada de seu marido Sebastião Marques ,dos Santos. Estas sugestões, d,iz em u[)] des tópicq� a cireular,
pela ação de, desquite litigioso proposto ein agosto de :1969, serão um po,nto\ de partida" ,para ,que' a Comissio'
no JuiZo de Direito ,desta Comarca.,.IV Que o seu' cOl!lpanhei- .

ro Alexandre da Silva, pai dos menores ,'.cima mencionados; Pró Csotanário, já aprovada, f)91a Câmara" m8S sem

foi segurado do I.N.P S., e os ditos menores, acima tem direitQ estar ainda oomposta,' tenhà' condjções' _de organizar
, ao salAri� famßta mediante .presentação ao Ins�tuto, do ,qué UlJ)à 'programa9io 8 aftura dos iótere8s8s dos" jara�abaiXo se requer. a) Ratificação do re9011hecimentó dOS, fijhos " ,

supra d,eseritos; por teréinsido registrados antes da decretaçlo' ,gu�eoilielil., ".'
do se,u desquite; b) Certidlo do termo de guarda e 'responS8-' --..... -_-__------ -

biHdade com obr,Jgaçio de sustento do!! lilhos aclií1a mencl9-
Dados; C) Ordem 'Judiclal'expresy. determinando bpagamento
do ,.aUrto familia dos ftIhos ã requerente. 'Pelos fatos expoá
tos, n0l! teJ.!tno,- do' artigo 367 do' Código' CIvil. eombin�do com
a Lei 883 de 21.,.J Q·4�, e segundo o . eatendimento de W.' de ' ,

Barros Mont�iro, Direito de FalJlßia 2.8 Ed. pago =40. "uma v,ez "

dissolVida .• s'oeledade eonjuglJ,l/serã permitido ,a qn�lquer dos F81<>�I·'d(; aos' '87'
,

a�os, "8 Ch'I"n'ß N's"l·o"aII·sta', O' Pre8idente' da, Cómis@io.'Executiva·dojjire-cÔDjuges, o reconh:ecimento dos filhos havido fora do matrl- """ '" '" OI '

môDio". Desta 1l0rma, requer a Vossa Exelenéia que se �gne pel'der{se,u lidé,\, e fll'gdador; Chiang-Kai-Chek Ele' tório Mu.oiei,pal (la .Aliat:tça - Renov,adora Na,cional
determinar face à,prov, doeumentall!lclusa,. proceder a ràtifi� 'erá o' última 8úb'reviyeilte dos cinco, grande veÍl- .:_, ARENA, na forma da'lei, convoca os Sen'hores'
caÇA0 do ré,c�nhecimento dos filhos do. suplicante de,.ritos no cedora@ da ,J[ Guer.ra Mundial. Além -do Presidente filiados 80 Partido á�é o dia.29 de mai,o, d. '1975,
:e:sgó!��nfg�����r:�:��i�:ç::r:ed��s��n�:r:oo��ingui:':� éh!nês er.&;m!des Reose:velt, ChurohHl, Stillin e de' para a JJQNVENCÁO .MUNICIPAL, 8.realizar-s. no·

clal eXDr�ssà ,plira o pagamento à peticionária, do' �alél'io Gaulle.
' ,

"', dia 18 de jUHlo ;:'�e 1975, _à P.r:aça- Angelo, p'iazera;:
lamßia ' dos dito, filhos menores acima d.esignada, eql ",el1 ',' 'edU1cÍo oa Prefeitura" Muni,cip'al,- nesta. cidade, iöi-
poder, que viv.em úpica exclulivamente às !l11&,S expensas., ' E-m 1949; O geneJraUsêimo Chiang delxou'- a "ciando'se às 9 ,h,oras' da mari'hi e prolongàD"o-s�
• i� Pà'r� êfeitos ,de alçada, dá-se à 'aç&o "o 'valor\ dé Cliina 'eo,ntinflf!t��" ��pós .,a vitór,ia �08 comunistas de pel'o tempo' necessário à To,tação dOI.eleitores que,
Cri 1.000,00. Nestes termos. P, Deferimento. ,tIaraguA do ,Sul.

_ Mao�. e.,.se locab�ou' ná llha de Tal�ao, ou ,Formo- ,chegarf.'m ao, reçinto até às, 17 .horas". ,', :

18 de outubro de 1974. <a) Reinol40 Mur.lta.• , AssistentQ� Jtidt- s•• Q9.m� ,� cllamaralD pur c�,usa .d,e ,SU8 bele�a, �s '� A, '�.'Ord'e'<m- ,-do'" ,Dl',·'a,',.Serâ a, Seg'U'l·nt'e:ciärtp. "ROL. de .l'ESTEMUNHA�: -IHlorival Baad�, .brast- 'portugue!!l8S, \que, foratn" os ".'t'prlmeuos ,europeus ,:." ,

leiro; casado,pperário"residente e domicilia«!� ,à ,Rua Bom-: navegarem pelo Mar da China' DO °6culo XVI' ",,8') ele.inão' d&tFttl,embros 'e do,s 8uple-nte,I do"
pllindti Compll� Z) Aclr 'Becker, braeUeiro, 'casado, operário, ',,.' ,,'

,

, ,

' , ..
-

',' '-: '

.:y ,

residente e domiciliado à Rua 'Bomplandt, CompA. 8)' ßiverci� Foruiosa de"'simples ilha habitada por nativos' Di:-et'ório J�iunici,pßI;, '" '

"

, ,," ','..' \
nO Fnadelfo, �rasileiro. casado, ferro�rio; reshJente e domi- '-' '" ',� h' .

, ó' '.
•

,

ciliado eIl) Corupá, nos fu.Dlfosl,da EstJiçlo Fél'rea." ,DESP.- tra.nsIClr�o:u-se 0Je. numa P,r: .�pera. n,ação, S,8U D!-, b) escolha. dos'Del'egados e dOI seul respec-
CHO: __:. R. h. 'R. e .·se. eoPlO procedimento, especial de,juris- 'val de vl:da.:,é o maIOr da Feglao, 'YlDdo, logo apos tivos suplentes, 'à COD!eö,,'io.Regieoal. "

'

dlçAo volmitária. Citem-se todos. os'lnteressados e o MP: seD-,. ao ,do .,.Japã(l.
.

I '

- ,
•

•
,"

l"

do 08 incapazes por Sell curador. Dou curador especial aós· , , ,,'. '., '
, ,Jaraguá do Sul" �O de ÍIila�o de 1975

.Interells!ldes iDcapazes, na pessoa do dr, -I,osé Nilton, Pereira
'

, O goyern.o �e, Formo,sa está seria�ente prao- 'Eu'g,ênl·o Vito,r Schmo··ek'e'1:,',que intimado, ,amar_ sol) a fê"do ,sen gf&U de bacharel. Em, cupado com a projetad8 viagem de Ford a PequimZ3-l0/74. (8,) Alvaro Wandelli Filho. Juiz de Dh:e1to.�' DESPA-, f'· 'd'" "

u'
",

'';li
, ','. 'é

" ,
, '., ,

'

..
,/

CHO: � dR. h, J�se. Com prazo de '80 dias, cite-se, por edital. - DQ 1m este ano. III oOS receios
, quei ,o presl-

, :PrssideDte da,.cãmis8ãó Executiva da Aliança"
06-03-75. <a) A�varo WandelH F:Obo. Juiz d,e .Direito." Encon- ßente, dos,: EUA ..venba 8 rec'O!lhecer/o g�verna �e Reoovado,ra N.acionai ..::.. ARENA" 'em: Jaraguã do
traDdo-se o suplicado SEBASTIÃQ MARQPBS' do� SANTOS, Mao. "

"

,Sut
' '

em lug.r, incerto • não s,abido. foi expedido, o presen.e edital _' x'.
.

,

pelo qUill chama e cita o mesmo, para eompareQel' neste, OS' EUA 9, formosa aS81Dàram e,m 19i4 um Tra-
JuizO, a fim de acompanha,.- o pedido, proposto, �ontestando-o tado' de Defesa. Pequim certámente exigir' a' 're
querendo, dentro do prazo legal, sob pena de' se presumirem Ú .,," 'd"

"

,

l' , '1·,'aceitos pelo" suplicado, como verdadenos os fatos �rticulados ,n _.nCla a e�s� acor o como. preço pe 8 norma �,Z8-,
,pela autora; O presente edital será publicado na forma da, lei çao de rel8'ço�8 com W88hlDgton.
a fiXado no lugar de cos�ume, às portas do Forum., Dado' "

, "r

e'passado n�sta cidade de J!'raguá do SUl, aos dois dias do De qualquer foru;aa, Formosa man'têm' um exer-

mês/"de ml.\io do ano de um mil navecentos e 'setenta e cmco, cito de 500 mil aguerrid'os soldados e' uma d8s me
Eu, (a) Amadeu Mabfud, escriv�o, o subsçre'Vi.

'

,lhor8s forç8s, aéreas, do mtindo, Biltando, assl'm 8p-
, (a) Alvaro WadelH Filho. ' bs" a_ rechaçar :qua1'luer tent�tiva

'

«Je . invasão ,dos
, "

., comunistas do contina,nte.· \",'.',

Dr�'Alvaro'WandelU Filho, Julz de Direito. '
", " ' '

'-

.,
',O, regime de 'Taipé' foi hã 'cercá de dois a{108

____......_--� ....----,--......-- vitima de. torte ofensiva diplomática, ..�dund8·ndó
então sua exp,ulsão da ONU, da qual era membro
cofon�ad�r. ,Eisa �xclu8ão baseou-se no argumento
de 'que não era -:lóglco haver duas Chiass :...:. a d,e_
'Taiwan ....e ri de Pequim - s'end,o r,tipresen'tadás, _P,a
radoxalmente, contudó, lQ'go de·pols,' i'ldlmitiu 8,e a

tese da adlBisão das duâS Alemanhas naquele or

ganismo ,Í<ílternâcfonß1 'I' Ficou pate'óte então â polí.
tica de "'doie pesos e �dua8' medidas" - desenvolvida
'pela�Q.NU •.• (ABIM -:- Agência. Bo'a Imprensa).

,

'

, '" '\ .T

,i O MaGda_eDtos Ol\e Um, ,

Rotariano 'Não Deve Fazer,'
• � 'I _I,'

1 - Insthulr na abertura' d,e u'ma ,clus;i.fic8ção
,

I.
. 'para um a.. igo; ,

,-
,

2\- ",Qize." ,a.o ,(:andidato ',que el� f9i, proposto
,

, pará o cluhe; /;' �
3 ��' Ulilar o clobe para interesse pr6prio; I

4 -....:. Pertencer 8 outro clube dá, senioo;
fi -:- Apreientar em plenãrio, propostas ou pro- �

mover subscrições, lem aDtss litar. 80 00-
" nhecimento do 0.0.;' , ,

6 - Pedir 8 plllà�a. Rl:lm antes consultar (, '.!

Pret-4idente·
'

.J

n;�����-_,
,

'

"-

'I - CODversar -durante a palestra' ou comuDl-.' '.',' � ,

, oâQÕ�' do protoo6!'o, presiden�,8••'.cre'6rio� Dr. Reinoldo lIopara
8 - �:,s::i:e��:8�:��So,l�;,'••i' .D,•• lIo,ft�.1 d. i ! ,·11 ADVOGADO II" "

i',.. 9 - 1)eixar 'de iu�'ificar 8U'll a·usêniia ás reu- -I .'
'

, niõe8 do olobe; ,-
.

'Ettorttório a{) lli!do üa .Prefeilura
.

10 - A'ranr leu oompromis8o finaQcitiro com a

L
I" JARAGUÁ DO SUL �!t,8sourâril, x,'

-

, \ I

,(Do Boletitt1 do ';'Oeste"') .,_.., ...����.........
. '- ,

serã,o � benvindas'

f'

�oberto Guimarães'

de" ,Herdeiras :. Huseolel
'\

> f�il81 "de'
'

Citlclo
\ ' ,

-, '"r' , •.1' '"

I>
.'

,o Dout�'r Alvãr.o Waod'eJl)j' Filho, Juiz de Direiro
da' Comarca de )araguá \do 'Sul,' Estado ,� SallllJ Ca-
larjoa, na form.a -da lei,' et,c; ,(' ,"

.

PAZ,SABER II tod'os os ql:J� b ,presente, edital
de citação, com o prazo ,de ,trinta (30) d,j.s, Virem", ou
dele conhecimento. tiverem; ou inrerressar posscJ,' que
eS'élIndo se ""rocessando nesre', Juizo o Cartório de Ór
fãos ao ARROLAMENTO dos bens deixados por fa
ieciment.o de ESTELA ÄNTOiNE.· ocorrido, em 21 ,d�,
aetem,bro de.' 4974, e tendo sido, feÍJ.d a decl'aração de

,h�r,d�iros, óa qual constam os do Dome RAUL AN-
TOINE, casado,com Almerinda Góes AIJI,o.in�:; ARA
CY VILMA KUENZER C BOND,. �asada com, Dar
Win Rôberlo.Cameiró Bond; ZELITA ANTOINB; ,viú;;:,
va �da dr.' Ca'rlos AntoiJlf! Junior; SE�ASTIANA ,AN..

",

I TOiNe, viúva do A,metico Antoin,e e RAUL ANTOI
, NE, como residentes (or.a da.Comarca, pêlo presen'te'
ediral, châmii ,e cita aos mébci'onado� herdeJros" para
se fazerem representar, ou comp,are,�erem neste luizo. ll,
firn de falarem sobre OI termes do - r,eferido arrola-

m�D.tO, sob, ,eniJ de � revelia e ßcéHoi como ,verdadei
ras as declara,õe8_,prestiil�08. pelô IDVenllJria�te. E pa�
ra qúe chegue ao conhe·e,ime,n.r�) de todos, fOI passa�o
o presente ed itaL�ué será lf(ixado no lugar de costu'

me e publicado na imprenso 'local 'e Diário da Jusliçj!l.
Dado e pa's�ado: neata cidade de Jaráguá do Sul" a08

8el� dias do .me.s de maio ,do aoo d,e mil novec�D�os
e s_renta e -CiD�G� Bu,' (lIr Amadeu Mahfud, elCrlVaO,
o 8úbsérevi:

_ '''. '

, ,). I I
"

(a) Alvaro Wand�IIi-Filho, - Jui� de Direito

"

JOS8 'Em·m·8,n�ö'rf8,r' SIA ..\ ,Ind. ,8 'Com�
<

, "-

OGOMF - 84.430412/0001-51
"\ .

\
.

Assembléià Geral Ordinäría
Sio ,c<!n�vid8doB <!� ienhdre8 a,�io,ni.liI'as \

a
"
com-

'

parecerem a Assembleul GerafOedinãría, a ser rea-
, lizada no dia 30 d,e [unho d. 1975, às 11 horas na

Sede Social, estabelecida à At. 'Mal'. -Deoaoro da
I FODseca, 23' tam Jaragu' do. Sol, '(SO)., afi'm, de deli-

perar.em liobf8 'O segllio&e: '
"

.

• 1.0 - -Exame, discoss,o EI 'deliberação' sobre o'

o Balanço Geral; d,eDlonstràQãô' da conta. de Lucros
8 Perdas, Relatörie da Di'retoÍ'ia, pa'recer do éonse
Uio"Fiscal iii damais d,oçomelltq's ffl,ferenttll 80' exer
tiÍciQl,Social eaoerratt'o em li]: de dezembro de 1974.

.
'

2 II _,., Eleição,'dO Oon.e�ho Fiscal ti,' ,su'plsot••
e fix,ação dos eeus respectivos J;looorírios. ,

: 3.- ..,... EleiQ,io da diretoria e fixação de seus ho-
norbios, ,

' , '

,

4.� - Outros assontos de intereisa d. sociedade.

A'y.l SO:
, A 1!)ir�t(iri-lI' <deita sociedade avisa 8ÓS' senhores
aciooishi8' qUI, Bilião 8 í�a dis'posição na Sede So
cial, os dpc�m,eatos que se trata o' artigo' 99, ,do,
Decreto Lei 'n.o 26 27', de 26 de', sstembro de 1940:

,

�J8raguá do Sol, Maio 1976,
'

,

I

L,licila Emmendörfer,
'

Dintorà Ooóiáreial

Clíveoclo MlliciPll �..ßIiBnCI ReOOVldarl nleilOII,
E'D J,TA'L

Municipio� de, Jal1aruá do Sul
- .. ,.

,

". ..

\ '

Eãilcll dé "Leilão
, ,

, ,

)

o Doutor Alvaro WandeUi Pilho; juiz de .Direita
do ComarCl1 de Jara.guá do Su!. Bstado de Sanla, Ca\. '

larióa, 'na forma -da lei; ele.
'

(Exlrilto ,� Art. 687 do CPC.). I,·' Lellio �'Dia
07. de Julho de 1976, às 15:00 ,horélS.;- 2.11 téilio' L.
Dia,21 de JUlho de 1976� às 16:00, 'ho'ras" caso, 08
J>ens' não fórem' arremarados no.- 1,o�Ieilâo" pele;» :.. valor
da avaHi.!ção 8U POr preço, superior, - Local:, - Fo
rum, - Jar,aguá do Sul. - Processos:,..... Ação, Execu
tiva ,Piscai 0.° 6,.897 Q.:n ° .6,174. -IExequenle:. '-:- Fa
zendi!l' Estadual • ..,.." Execulado: '.\Ifredo Mel'cherl. -

- Bem
li 'serem Leiloado.: � 1)' .�, Um terreno, siluado à Estra
d. Rio das Cônoas. município' de' Corúpá, desta Co·
marca. fazendo freDle com o Rio das Canoas, Iraves"
sio des fundos com terras de Arlhur Ben& e Mauri-'
cio Ouser" e�tl'e",arído ,de um la,do com ferras.,' de
I7rancisco Fossiille e,de' OUlro lado �om ,Ierr_. de Pe

'

dro Sr'e'faQo, com beQfei,tor'ias, contendo li., área lotai
de 72,700 m,2. registradD s,ob n.O li4766, do Livro
"n.o li-R, ,f1.s� ,1 �O, ó� Cartório de Registro de Im6veis
dest. Gomàrca, (terreno loc.itlizado na ZORa rural da
cidad, de Cor'upá). avaliado em Cr$ 1 1.000,00. Ditos
bens 2ncoDtran-se ,desonerados n6s autos acima men

cionados, nio eX,isr,indo rec;orso' pendente oe julga�
�eDto'. Eq; Adll!pho .Mllhfudj Escrivqo, daiilografei· e

lSubscrevt",;-Dad:o e plSssnd.o nesUt ciiJacile de Jaraguá do
Sul, aos nove dillS do ,mes de Abril do ,ano de mil
óovecenlos e s�lenta e cinco.

"

:'_1 Dr_ Alyar� ,,\\tandelIi
.

Filh9 _:. Jui'z . de
.,

Direi.o -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



f_,

A;lroiD0 B. Eble é 'natural de BlomeDs1,I. SQ,
l'icelici,ado e�, Hilil,tó�ia ;�ela U!li�er.i�8d,e Fed'�rald.,
Sinta CatarlD8'" r8ah�ou esp,e(llahza9ões Dal!! E,l(. UU.
(SmitBaonian Institution), defendeu '8S6 de' mes&radó
.� Ântral>ologi�, e Sooi�,logia '08 Uni,ersidadtt de
S�o p;aulo, reah,zoB "rlas escn'aoões arqueol6gicas
em nOllílO EsbdC} .' p,d;)lieou divlrsos trabalhos c.en�
dficos. Atualm@Dte é profeslor e, pesquisádor do
MuseQ de Aptro,ologia qa UFSC. 'f

,-c

. Join.vil1�, -10/06/75, 1

MQseu ,Arquéolqgh�Q de Sambaqui ,de Joinville

, .

IPrOCtulIrcdF=Se " (Coi{DCalcãí@'
, Q ,

.

; Sr.' com amplos -conhecimentos 'sobre Ous·
.

,tOI lndustriail (textil) .procura coloQa9ão' nesta
,cidade. , ,.,

.

.

Cartas para Sra. Irene Miguel - Ox. Pos�
tal, 37 '". '

"

89.130 � Indalal :_'SC-

,CORREIO, DO' p,OVO BABADO 21-08-7. ·PAGINA 4
. - ,"

Eslado de Sanll C.tarlDI

'

Ambie,nl'e� .Costumes � �ivilizaçoes I]ESe (lUllE-, IPagolill: em' .

P f It' M:;'''' I' 'd A' F-
• ",=.' d" S""",, J�

.,." (lno':'do, S1Ull >

Cr$ AJ.�1)(f})o@ill)({)9({})«J)re II ura UßIClpa, �'ir $. og.u'�lras, e ao·. Dao Ésti"!e�8m �o,'d.ia 13 d� maío em Rio dó Sut,
11

" ')IIBDUd, do, 'ui ' ,,\, .' 'e , , " dr. P�ulo Me,nezes de MendoQ98• 'ßresidente do
"

. �. ' i: j

'Silva Meira BESC CLU,ß, sr. Nilson Osríoní, Diretor 8 dr. Her-
Conco{rê�cia

. P,úb!ica'�
" ; ,

.

nan,i" dO,1! Prazeres, Gerente' AdministJ,'ativo da Su-
,

.,
- O costume de acender fogueiras em stnel de eursal da Boa Vi"ta CO[Qpanlli. de Seguros de Vi-

,Edi_al N. 02/75 ' alfgria é. anäquíasímö. Na antigui,dÍlde greco-rema- da em Santa Oetarina, com' a finalidade dê liquidar
na, praticamente em tOd",s 08 festejos püblícos ar- o seguro por morte do associado do, BESC GLUBO Prefeito Municipal de JaÍ'sguá do Sul díam gr.andes�Jogueira8.

' ,-' ',- ,Previdência, Assistência e Cultura, senhor
. - SO, 'orna público que fará realizar às' 08,30 " • .

,'11
'

A
A

di R
•

I
'

'

horas do dia 17 d. julbo de 1975, na sed'e,da O Ci"istianisIDo conservou este costume da an-" I on man o �!SID . •

'

.
-. .

,

Moni(l,ipalidade•. ab�rlOr� das pro&Jostas conter- tíguídade, Entre ,a's maís célebres fQguelras da Ida- c Na oeasrso fOI feIta a �ntr��1Í do ehe.que no

me tspeei.fioação al>aixo.; /' .'
" de Média"me,nciõoa.,.s8 a que era acesa na véspen valor d� �r$. 400.000.09 à vuiva; dona MarIa Hele.

d,e S. Pedro, m';I}D ,áteo próximQ à.c�ted,ral' de Ne- na ROSSIOI..., . >,
"

_

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJBTO tre Dame de 1 Paris'
' "

, " i A lionebdade sentou eom a presença das Be-

Exame do.- serviooB da. Oemíssãe Kapeçi;ll
'

, .', -

.'
>,'

J
\ •

( guíntes �utoridad�� de Rio do Sul: Dr. Raul 'Tan.
de �indicância "e oma auditoria ',geral na Oon- Ao. g8n8r81Iz8r�se mais tarde o uso/da pólvora, res da Cunha MeUo, Dr. FioteJo Nones. Dr. Alcides

, labilidad,e M,unicipal. uma 'Yez que a Oomissão 08 espetéeules pirotécnicos passaram 'a' fszer parte'. 'd08 Sapto8 Aguiar, Juize'a de Dfreito <;Ia Comarca de
'de Sindicância não aleaneeu entres ângules também dai festas de S. João.

.

Rio do Sul, bem como OI! premotores, Dr .. Romtu
eomo

' Iflritimidades de despesa,
�

dOcUDHmtolf
'

"

Da heranca cultural que reeehemo:; de Port�g�l, Jurkes, Dr. Oareí Manoel Gonçalves 8, Dr. João
etc" (tArmos do Hem' � do Processo nO 1882/75' f

Y Guedes da Fonseca Neto. "

'

_ do Tribunal de Dentas do Estado <de San-
lgura o costume das fogueiras de junho. Celebrado /' .

A solenidade teye lugar na Agência do BESC
, , a curtos intervalos três nntol muito populares d R'

'

ta Catarina).' . "
_ St9, Antônio, S. João e S, Pedro _ os festejos

. e io do Sul �. c�ntou. tamb�m, com a pl'�Sen9a
OLÁUSULA S�,GbNDA: DAS PROPOSTAS [uaínos estio profundamente enr,aizados na alma,

dos ,sen�or:e!i' Orlvlh.do Boneellí e Ronald -Belehow..
.

, 8) As proposhIs deverão ser apreientadas" do povo brasileiro' " .

'

' respectlva,mente, Gerente • Sub Gerente.
'em cinco Yias, datilografadss e aesinadas,' sem ,

'
,

' .,' (

"

"'., '.
, "

"
' 'o- Presiq:ente Dr. PBul� Men�ze,s d. Mendoßc.'

emendas rasur,as OU\ borrões. , .

' Em todos 0.8 quadrantes de nOSBO ·terri'tó,rio, a8 fez uso da Il)alavra na oeaslão, dIscorrendo sob ..e

, b) Exeoutar os' seniQos fiem acarretâr f,aoe,s 88' iluminam de alegria, a,o 'calor d:as fogueiras, as finalidàdel dR Entidade que pr8sid*,;
,

,

en*rnes bar.ocriticos ou administrati'os 8e bom Guloseimas, qpitutes especiais e bebidas tfpieBe, co· O BESO ,CLUB - Previdência, Assistência, e

áadamento ,dali ',atividades da Prefeitura'" Muni.. mo o "quentão" completam o quadro qU& ',já 'entrou Cultura é uma EntidA�e ,sem, liiI, ",lucrativos' que
cipal. , 'para o nosso- 10lelor6. at�al como estipulante d. \Im Plano de, Seguros

I
cl eJ Aprssen$ar o relat6rio final do prazo '

'.. .,. ,i'.. ContratadlJ com o Grupo AtlâDtica�Boavista�Pátri•
.

"

mlximo de 45'-(quarenta e cinco) 'diu impror- Mas! �s festeJosljumnos autêntlco,s são oa de .10- uma apólice de Seguros de vida em Grupo conja·
rogáveil.,

dole famillar.-Congreiados nas ca8.as de AntôDlo., ,ada com outra de Acidentes Pessoais Coletivo8.
d) Pre,çol 41GB sertitOI em nú.mero e por �g�08 ou f>�ciros, a pa.rent�la Bumerosa. 8e .reuae' em

�

", Qua]quer pessoa pode ser aRlilociada dQ BESC
extenso. "

.' meIo a. grBDde al�grIa, na qual as crIanças f8��m CL(}BE ,pIAra usufruir dß's • .,us beDef1cio�. ','
,

é) A.s propostu am'a Vez entregues, serio
ullla festa à par�e ..�. � ... ;

, " 'I .

'

irretrstheis e irrenuociheil., '. , . . O Brasil só tem li ganha.r,' mantendo cada ,ve,z
"" <

I f'" t"· A'C·ARESCc,LAUSULA TBRCEIRA: DA DÖCUMENTAÇÃO ' mai. vivazea es,,�s ,tradições, populrír.es de 'co'nota-'� .' fi orma IVO,
.

.
.

\ II) Prova de persopalid.de Jurídica;
,

I çlo cristã. legadas por nossos' a,m,cestrais. ,lu80..
�

" ,\'
"

�,
'.

, .'
b) Comprova,ore de Inscrição no COCo (ABIM)

, " ,,, .' . Treinamento '. Para Casâis
, c) Cer.tidão .n'er�riva 'd�s Fazendas Feder.l. \.

.

,
,,' .

BSladual e Municipal. ,.. .

'
,

d) ComprovlJnre de quiração ,com ,o INPS, ' ,',
.

"

P'ro'prliedades'
..al Do�m�:c�:a�!�::iereÊ.��r�re ee·.ujeita ii todas o.S, D.espachos 'do,� 'Dr.) Pre.feito'

.

(

..
,

, f) Arearallo "e, idoneidade,.de lio máximo . N.ós, técDic.6s' da ACARESC, daUlos a8l;1essora-
tri.ra dias. ',. ,-; I. [, D�pófs de �m' péqueno inre'rval:O,'" v�lramo� li pu mente à p'·opriedade. demo:nstratiYI;lS, onde desen:

OBSERVAÇÃO;' ,I.' :' bli�.r <;>s magisrrais de�p.acho8 do dr. Carlo,s 'Moa,cyr volvemol Um trabalho de ,Educação Aliment,r I

,', ,i 1) A do:cul,I..�nlaçã. 'acima poderiÍ, ser for.. '�e �aria Soulo, ,PrefeiJo MuniCipal de- h86cilra-RJi qui, Sanitär.a, através d,�' feuniões, demonstr.açõe·s' ,de
....ecida com ,fo,ocQpias aUlenCiCG�aa. ", �',

,se, rornou i.moso pela ,'miljoeiréiJ peçJiliar de" des'pachar mélodosl' projeçõe.8, treiname,óto,s -8 excurçõas, com
2) Serão excluídps,dll li�iJaçãQ a.8 P�OP08,i1S as expedien,re, rraoscrito, inclusive, na imprensa inrer- ·todas as famUias das oomunidades onde há proprie .

.ras proponenres cuja dócuin�ntaçãopã6 IS'Iiver em d'lIcioolll.
.

' ''I j'ad. demon8trativa� '. ,

ordem,' "ie<, >' , Sem 'mil'S d"lona... va'm0s a m'III·.· do' 's' 'nl

/, ]!:ste ano. no 'dia 19,'de junho' à., 8,30 horal,
ã) Maiores ioformGções na Secretilria d. 'Pre

" .. • olO','
. 'I I erel- 'demo� no Colégio Sio Luiz' um ,tr�inameDtoAl' estel

feillu8 Municipal de Jaraguá do Sul � SC.·",
siInre. \de.pa�h08i "

,'I
;'," .

-

easai8�_ visando atinglr atrav:és dcde8 todas. 8S Ia·
Jarag.uá de Sul. 16 de jUlho de 1975•.

>

: ,'·Senh(_)r SecretiÍrio Geral..Hoje' já recebi mais de mllias daI comunidad,es ,rurais. . .

Eugenio, .Sr�ebe. "'Pre�eifo Muóleipill
.

16 lelefonemas indagando"se amanhã, dia' de Àsceo.
. O. a8suntos ,dad'08 ne.te treinamento· serio'

çãa do �enl1or, é feriado muniCipal. Pro,videnc,ie umö _' 'Aber,tura e 'finalidade do treinaDlénto.
'

f ,.
.

" circular aos e,6r��eli('imenr08 públicQS dizendo 'que
'- Importância da pessoa na ComuBidade

G,'u'r'SO de', A'rq'ueolog'I-Q" sim. QUim decr"erou não, (Ui eu, foi . 6 ,Dr.·� Pinheiro. � IDlpor,tânéia e valor -nutritivo' das hortaliça.

P
., . Reservou este dilJ' enlre os, que lhes foràm pertnifido ,� Épo�a ;de .pl.äDtio' ..�' ,� ,J

'

/ ré -Histó'rica" ,

"

"

'., ,er lei ted'er_I." Se fosse eo, 'creio que, ,leria 'escolhido '-:- .,aúde e lllg'um" dos arredor".
.. ourro. Não que ele aiio o_merecesse. Jesus, filbo de,

- FOlia para lixo
O Museu Arfiueef6gico de' ,Sambaqui, lIubordi- DeUS,. é Ião. sanlO que se' formos f�slejar, de.vemos fa� "

- Eóvolvimento da Comunidade �no ., trabalho
nado 'ao Departamento de 'OuUura"El5portes' e T,uris- ze�lo" dia e noire' t o' aDO ioieirn. Fesrejámos o Das� ,- Ava1iaQão .

�o da Prefei�u�a�MUDieipal. de ,Join!ilIe, em cOD,ê� cim'e�to: 26 de dezembro. Paramos de- Jrabalhar para
._ Encerramento , .,

,

DIO com o D.p8r�8mento de El1tenlao OuUaral da chora·lo no Idia de lua morte: 6a. feira Sanra. Cum- Noslilo objetiVe> é atirigir eempre lDaior. Bum'e-
, U;FSO. estari .�r��o,.!!ndC? ,de 1.�. 8 ��, "de . ".olho. punrimó-nos pela ma�,.ugada adenlr,) rill procissão dt' ro de pessoal, visando melhorar as condições' - sa�

um Ouno de Ãrqu�olo�!� Pr6-HIs16rloa ! I!1IDIS'ra� I Corpus Crisli. ,erc... Assim, se ,fosse eu, faria o le- nitári•• e' alimentares do �unicfpio.
'

) do�pelo Arque61ogo Alrol.Bo BaUszar Ebl,. com do- g'uinre: Dia de Ascenç'ãp do Senhor, ° expidiente to':' Se todal &8 famUia•. praticassem' os hábitos
r80ao t,o'1I1, de, 10· hora.s. ,me.çaria depois da missa das 9, PlJfil 'que,: 'odós' pu ..

( h�giêDicos, '8, alimentares haveria menol pessoa8
O hnr6rio .e�} dai 19 h 30 ml·n. 'ie' ""'21

"

h: eR dess.em,.· ,a.siltí.li.<Pllrra' quem •.ão,. f.o.sse à" missa o d,Q_l!lntes, menos desnutrida. e o fndiee de verminose'
....

"". õJU
d I ( I 'd n,ão s,e",ia, '960/0.•

'

" " ",'
,

.

/' ':'
'

. min: nOI1 dias l�o a 4: e nê dia 5, si'bado, das 15 h ,exl;)c lent� serl. norma. um I,vr,o' e pODro na eDrra /1

ii 17 h.,
'

'\' ,da da itlreja). B r,eserv4riá pqra· um saotinho esqueci- ,Quando procuramos mudar certol h'bito8 er�

do e humilde. desses que o Dr. MHlon, diz que é san rados da. fammas \6 pens81;ldo em proporcionár o

As iiJloriçõ.s i6 .8 acham a,bertal DO pr6prio' lO de 2.o,rimé, oil saDro de reserva, o feriado. A ale-· melh@r e o o,erto.
.

.,'

l!lIseu, à Rua Dona Francisca, 600 (!oin,ille). na, Irria delle santinho ida ser tão r,rande' que p,or certo,',
> 'Rosemeire P. da' Cunha

base de Or$ 130,(lO para lioenoiado. e Or$ 65,00 pa- rodo itaocaren.le pa�$.ri. ii ter um advogildo tá em ,
Extensionista da· ACARHSC

ra .Itudaut.s.
.

cima. Aliás, podiamos ar� propor à Câmara, lhe ,fosse
conced,ido o 'Utulo de "cidadão itaCilcarensa", ou Gorea

-

::=======;==;,==;o==============�====
de "samo' iraocareole", sem prejuizo.do nosso padro- ,Ireira Sio José\ de Leonissa." ,

•
.

I ,;' "'fi; ',.' .

, '·Jollga C�b�al -,Pede pag'amenlo. de conclul!!io.
de' serviços _de �avi\metiração ",do cemitério., Pague.ae._
Jorge é pm pedreiro calado. Quase lião, conversa e

quase sempre rràbalha' lozinho. Alias. pedreiro de ce�
miiério deve ,ser assim .. Ni,P perrub .. a ,dõce, paz '110'
morros. Doc,e pilZ pel� R:lenos daqueles qu�" fendo
cumprido seus dever�s, na rérra, esrão ao' lado do Se- '

nhor. 008 oUlros, o�o sei se é paz e se esta 'é doce
'�'
..... 'IIou 8algada� I'v1�S aprecio ii sisudez do JorSJe. -Traba� ;_

Ihou' como Minas, em silêÍlcio� e, o serviçó· apareceu A,================='';;;;''�====ii;;;;=�=�==�"".d!
como ,em São,' PaQlo. O temi'lério e�t� compler'�ment.·
pavimenta.do·. Borra-se com 'as' solas tios sapalos lim-
-pas e el�s v.olrlJi:n ,limpas para casa. ". Anles [não . er,a,

os EN�iNÁMENT08 Seoretos RosaCfÚzes, sio a$sim., Andava '8e n4ll lerra éntre as covas, rasas 'ou
ofe,ecidol àqqeles (Ipe se prop1iem uUUzálos. untca- em cima d�s dilas e 'oiio' �ra rDro 'Ircízer"$'e para' casa"
mente, no' âperfeiQoam,ento d� suas faculdades Interlo- pedaços de ossos ou cabelo,s,. ,lJ.g:arrado�·. 'a'oi sapatosres, e no domlnio ,dos'

.

oblüoulos' diários
.

da' vJ,d•. A' c

OrganizaQlo Internacional dos ' Rosacruzes terá prazer,
'ou' nó barro grudlJdo fiOS p_és.. L quando não era, os�o,

em receber soHcitaçõe.s daqueles',que (lcreditam que o' 'era' Q prõpr,'io barro cheirando adefunro, eQ'l
,

quê se
merecimento e a sinceridade determinam o direito do in- ,transformou o baço, o ffllado ou õ� riós daqueles dd
dividuo ob�er tal sB,bedoriaj a ess8s,' s.erá enViado,' "doce PlJZ'�. '

,

'

." \"
grátis, um exemple.r,"o Uvr�to f.scinan1e"{) DOMINIO \, ,

'DA ,VIDA"; permita que êsoselivreto lhe I�gira o plano "O bal'ro que ele amassava efll feiro de crânios
seguro, pelo qual podera. ampliar o:seu campo de Poder It I õ d

-

d d'"
.

Pesstlal., Basta endereçar sue. carta para: Escrib!i 8.D.C. ,', e 5U I e$ e e m�os e meu igos .

'

-:- Ordem Rosacruz. AMORC<- eaix' Postal,
.

SQ? ,:.._
'.

" _,.' ·.·.6•. Kháy'y',ám,',-,
'

l2ubayat., �:)47
r \

" ;,, eruiUba, Parana, Brasß. .' , I �. . .

'

.

\'
,\, '

( 'Volraremoa.

\
.

I i -

,Demonstrativ_s, �'

o Miniltran�

, ,

Dl IVO KAUfMANN
"

CIRURGIÃO bENTISTA
(C.R.O. � o 385) ,

,.2 ATENbIMENTO-
, (Sô�ente e/hora ,ma,rcad�)
Segunda8 à eextas'feiras: 14 às (18 borss

, ,

Sábados: 10 às 12 horas
,

, 'a. Pies. Bpitácio Pelloe, 405 - Jaraguá do Sul
I .". .

, ,,,." 'Telefone ,2016' '. .

\
,

,1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



..

, '

�==='=,�===;'�,========��,==========±=';===;======�9' ._ tralll,ionâi PJ"ew1:d'e Pedestrianism01' qüánd'oictfrre!' :,v',!p'elê'''' _� Tkmar;'E�str:J1·:a-
,

Fel�·z {i", ,C
·

d
I.
D 'dores1da 'tlive'rsosf!municipi08' catarlYlesê'J lentarão':, u t;i JOrrel(), ,:, O, . .c�O,VO abfscditar'oiJ tróleus e medalJlas a's\rem dist'rlbut 1f�", ., to,,; ; f 1 <ti'

�',' �.�,', t, 'y, I" fi .':0 bui��s. Trata-sé de 'pr-qmoção levada."á-'éféito todos" �. -, Cpm um púplico que'lotou, o 'Estádio de
:""

nos E'soortes ,t·" �8',8,il�s, sei�.�o q�e est� ,p.ro�va a,e h�je,."tem. ,sir:nJ-:- Qowni�g, -para ver Pelê jegando futebol nova-.

i .

" J'

.

p.' 1" o
,.' flO'ado ,mais ,l�p�rt.ante pots está, ela l,oser!da' na> mente'. só qiíe agora nos Estados; Unidos mas a

I'======'='='=:�.==�=" ..
'

., ,�: '==='�=='=='="'='=='=='�===>====!!, \ ���fJr�:g::g:ã�� _lDa'ut�ura�Ao do� mO,��ro�! j�ent�(Y c�lIni��: �O que, o �onsagrou no mundo ibteiro, .0:
Juve'nt,u"'\S, S·Q

. .'g·r'ou'-s.....e,' Campéão.
l. IJli'ragu'á, Crieiúma, 'I'ubàrãe, Bt�sqllei 1�8jtd, NeW,Yqrk'Cosmos enfrentou o I?allas Ternado,

_ _

UI Joaçaba � Joínvílle são 08 municípios efíclalmente 'empatando com o mesmo em dOIS tentos.

Num clima bastante nervcso, e-'tendb com -pal- Insérítos e seraá repr.sentad�s ca.da qual por 3 A equipe de Pelê perdia na 1-.& etapa . por
_.0- e Estádio João M.af!Jst.tO •.

·

as equipes- .de" G.E.
corredores. O p�rc�rso será ídêntíeo ',·a'o do ano, 2 tentos a zero mas no período complementar

- ,
I!' passado, qual seJB saída e chegado pefronte ao .

R
'.

d
. 'Ub' '. íd ..' .

dJoventus e C·A. l3aepon,jil disputaram dommgo prö- antigo Nuelso Regional do SESI ns rua, Emilio 'Car'. o. elo esiqui rou a p�rti.�! partíeípan 0, �o>
timo passádo a partida que dioidiu 8" sorte de am- 108 Jordall' passaodo pelas :ruas Epitáeio' Pesca,

. pnmeiro �()l do Cosmos' e fa�endo ele (Pele) o
ball DO Oampeonate Extrª de ,Profissionais '�a" LJD. Av� ,aetuHo Vargas e, Estherill Lepzi .Frtedrleh,

'

segundo gol numa cabeçada seasaçíonal, vencen--

OlL ;riÍl;lejról!I' 45 mip\lt08. termioaJ'apl 'bom ct lê t 1 d 5 00
"

pIscai' em' l�ral,l.O,o; �a8,. �a,s ',,��!li,).es' d'ê8per�iQaram.' pe,rQ�rr�n�t;>. os-ae
.

tss: u!D . ote ', e. .0,. metros, do ,9 bom goléíro. do.time d� Dallas.:
. >. ( '� ,

6'timas oport.omd-ades� ,e s9 011,0.' ao�,ertei'al,ll �Ql gol .

� P,r,estlg16" g/aß,an�e:elmen�o, com��recend6 bo- ". Tanto
I

na hora de gol, "'como 'no" fim da
por dl·splicênc.ia, de seus, ataoantes lia' hora da fina-' Jde as 2q horas,Do, 8D!lgO ,Nq,cleo Regíenal dQ SESI. partida -, a \euforia dos' torcedores americanos, foi.esta Cidade. ê �. • \'" ,'o <.. . '. r.' .' .

Iização. As .duas equipes 'oltaram para o', sagundo - '

.

" , total ,,pOlS todos queriam abraçar e ver de perto
tempO dispostas a difinir a partida, se bem que ps- _A�anhã em Corup'á Tornei.·o

.

.'
.

" aquel� que foi e é o maior,futebolista de; todos
rB o Juventus uoí empate lhe daria á conquista do' ,

título, mas ao Baependi s6 uma' 'fit6r.'ia, inte_res.sava
' Início da Primeirona, os te�pos, Pelé.

'_
. I

DB oportoiOidade�<;-Depoi8 de 'bons 18DQ�S por amb81
a8 partes, o JO',liIntlu ,abriria a contagem por' inter- Com �s par.ti�ipações de Q. Pedro li- de Corupá,
médio d_8 Waldir, nUm -rebota que .aoorou depois de' CeotiaentaI e Ipiranga de Rio. Negrinho, je Operária
uma excelenta defes&, do roleiro Zeca. Dai para 'a de Mafra, lJ Liga Cgrupa�nse d� Desporros promove
freute o Ju'vsntos cresceu IiIm'oampo, enq�anto qaJa amanhã naqut'la cidade o Torneio Início do Cerrame
o lime azurra d,escontrolou-se por comolt!to, tanto é, da P,rimeira Divi�ão.\Não se confirm'à &ls"partioipaçÕes
que minu�o8 ap6s origina0 S8 'um tumuho 'em. 'cam- de BandeiranteS e EC 'São Ben,to, c:Ja cidad� do mes',

p" 8Clilbaode ·com a' e�pulSão d'e Zil�mRr, e � Arno: mo liame, q,ue i!llÍlericnm,ente �aviam \ demonslrado in

ApóS @erenado., 'O's anImos entre os Joga�orp.-s', fen. reresse em iDter�ir :nlls dispuras. A LeD lá deu a, co

r.inioiada_�a'. pa_rtid�, ,indo então ô segutidö gol do nheeer.',a rllb�la dos-joros que serão eumpridos�,ama-
""'"

Jo,eotus anotado por Mário. O Baeplifl'fii com 'àpe- nM domingo:
'

WenD kÍfGh�nfeste sollten sein' I
DB8 9 jogadores em eampo lJad. mais ,aspiruB cpm 9,50 hs. D._Ped,ro II 'x Operário. de Mafra - 10;30 hs. So Bammelte man vorher sehen eio
relação 'a um resultado positiVO, mas SIUS j'ogado-: Ipiraóga x Continental ao tradicional clássiço ',de Rio Auf- dem' Lande, ia der. Stadt.

-

, ,

r8S Dio se entregaram I quase DO fi'Dalzíóho do en- Negrính'O. As 13,M,hs. Perdedor do t.oox Perdedor do Was, ,Jed,e,r .für ,die �ir,eh)!it uebrig ha.t
oontro oonilegurl'sm/;,seu tepto,de hanra, através 'de 2,° joga - 15,00 hs. Vene, do 1.° x Vene. do 2 ° jogo,

.

\
'

,

ama oIJbranQ8 da' faha, chlltada opQr Bugrihbo. que se�do ,qJ:le as 1,7- horas a programaçiio "será eneerr.ada Die ,Gaben kommen in den GEUDeindesaal ""

aO ser' desviada, por Gin.ho, subiu ',e alouQou o alto �om a eni'rega, do& ..,troféUs
.

,

I

"

.,.
,

, Nur 'war, es peinlich Jedes Mal, c

..

o

das rel:tes da meta de Wilfrid. Bom público 'preselil- �egUJ;1�OD�' ,
WanD éDdiich da de.r Tag YQm Feste /.

OiOD o espeillculo P,(()Poi',�iOn8Q�Ó uma' boa a:rrecada- 'N'" , ,,' So feblte von'den Sachen ste,ti das Beste
Çã0. Dir'igio o �eIÍco·nt1·o o"juiz' Benjamin Borges' do '

o úllimó� domingo iniciou-se el1_l Gorupá as dis- " . " .

- ,puras dá Se,gundll Divisão em disp,uta dó troféu Orl'lJo- /!.
Nasoimento, co�-'uDia à�bitl'agem regular, '. ':. do Zancanel!a, 8_ cujos resultados apontaram ,ll ,vilória Um emdlioh mal beraUB. zu krieg�o '

'

.

_ 90�1l �R�e' r.es�ltado 10 J�ven:t�li!, �.agr;0!l se �am7 do Bäumte 4xO sol:)re o Agua Verde é do XV de No, Wer näobtlieh durch das fenster eiogt-stiegen
pela Invlo\o so��nao' apen�8· dOIS pODt�� perdidO:. v�ínDro l.xO, .sàJh..e ,o 'Ap-tares, Dia �. de Julho será le-' Zwej_ Männ.,rD ,wurde drum geboten
Aos a�le"aa e� dmgentes �o mole9ue ( Qge�80,. ,8 vada li efeilo a seruoda' rodada. Anfzup.as88n, auf die Dhlbesptóten
comprImentos desta redaçao pela brilhante conqu.sta." ,. \

,

Qàe�em08 i'nformar'.alDda qu� no �n900\rR#',de Equip'es da .. Região nas '.disputas� Es kám' heran die Jltiltzte-Nacht .-

BAbado, .a tarde no, EstádiO Max Wtlhelm, Acuai ,e,' "', ',' . .; Oie beiMen Maenner/wareó' suf der W.acht
Estrefa p"ã(i) foram-lilém' ,d,ê um';smpete em f�JeD,ió'" / ,da ;;Ta,pa Gov.ernador '

,
" Nur weils gar 80 still und voller Ru�erii� pari'ida' ,ÀÍidã;<i3oibéöl�=petà �U:hi!m�' 'fodlidà-li'c::�o.;{.. , .•

"

,'...... ,�y ',,�: M \," .....
'

.

�

.

, Fie/leo, ihnen :,vor Muediglieit die" Aug,en zu
ret'urno.

"

,
" ;

.�"' ..' : H'Qje em Làges ,hanrá imp,o'rtillnl'� Í'eUDião,,'qu�.DdQ
�'.

, strio d'efinid,os os asp.cios: básico.s' das disputas c;I,1
���.? Turno, ,fé, dQ. Botafºg,o" ' fase final do\Campeonàl0 Calariuose de Profissionais."

,

.

,
;

.

. " ,

°
.

. Ao mesmo tempo em que ii, TiÍça-:GovernlJdor do Es-
Ao derrotar o Flominense, campdo de '1. tur-, lado, será enfocada "'quando os deralhes yisando o inf...

no, domingo Do'Maroeãni'por' doi's te;ntos'a zero: 'o' cio,das 'disputas e lodo,o seu 'slfilema."orgào,izacional.,
Botafogo' ficoU ,com"o thuio. do 2.° ,turno. ',do Cam A Liga Jaiag�aen_se de p�spori08 e' possivelmenle oß'
peODatt> O'ârioéa. Os g,ols do quadro da estrela soli· ,re'Rresenlanles .de Estrêla, Juvenlus, Baep�ndt, e dão
tíria foram assina,l,.dos: por Ademir na prime'ira eta,:", estando afaslàdll 'li pOSSibilidade. do Guaramirense, es
pa, e Diroeu na fas9 compl,-me.ntar.' Com este r�sul- tar.em presenles, ao ,enconrro:�As 4 equipe'� j� manifés�
tado 'o Fillwepgo ,qll,e liOáb 1pO havia, derrotado o, laram desttjo 'de part'icipa,r dá l'fomoção,' mesmo pOr,.
APlêrica por 2"' ii 1�, f,u�ou com Q 2:0 �l'ugar C()� 2

-

'p. � :que c?m .�ela�ãol �s 3 primeiras' equipes, li$, di§plJt��
'-, p., ellq,qa,nto que .0 �Bo\a,fogo q�. ,fOI.O 08,IIlpeao OQO- da ,PrlmelJ:onö,.se encerraram com. o Juventus C'l.lIr.peao
tava apenas com· 1 .p.p.

.

\.. .', e caso não seja .promovido' nenhUm torn,eio de e.ßver.
Fluminense 8, Bo'ts'fogo.ji são finalistas, �spe- gadura às m�_sEDas sQ,m.enJe poderão' viver exclusiya-

ramól agora'· ,para 'er quem seri o Campeão do 3.° .

meule de jog<>s Amislosos,
-

, '

turdo,
.

r '
.

'. ; ','

•

'

FLU no TorneIO de Paris
Segundoná prossegue 'amanhã '

,

'l '_1, ,'.
-..

,

\'

,

"� ". -e'm, ,'Ja'r"ag'uâ' ,,"., '.e
•. ,O.. FlumiDen8� F. c ... far6 u'ma rápida excursão

. p-�lo ext4!rior,'.ond'e inioialmente participarA do' Tbr� •
.

A, êquipe dofG:�'oiió E$portlvo'" Qaat8mir�nSe
r

nei� de Paris, dep�is di�fiO 'cumará, p�ra Espi�er;
POderá ,S8 .,sagrtu n� tàrd:e de .IlmaQ.hã ,campeil do, nB Alemanha, onde r831�zará a.�enas. uma ,: paruda.
turno do Torneio Luiz Gonziíga Ayroso 'que '. reUDe ' O. se�. r.g,r�8I<» ao _pais, sará vIa Reclfe� <oPOI.S. lá. q_,
as equipes da Segunda Di'fisão filiadas a ':_,LJD.· A; �rlfolor ,08_rIOC8 enfrentará 0 Sport �lu.b ReCIfe 0'..' )'

"J Ií�llmut� '.

eqUipe enfrenta �em Guàra�irim a Equipe do C,axia. ma�gur8çao .dQS refl�tores do Eshidlo da �nha
.

do.)
_.....;;;...._.;....�'�",:.... ;...;.._..;.. , �_

de Rio Cê'rro, qu\e nã\),yem 'muito bem' 'Iia�' dispu, RetirO S.ago�rá depo�1 até �-l,ad,?r.. o,nde: 60.�, fl�a� ,.

. '''\' "',' ".l

t8S, e c�JD ,po811il:)'uida;de� de conseguir até q!1é com de seu gl�o l,o,gar:_!i ,dIante do 68413- �u Vlt6rla" 81� / " Ney Delende "

certa facilidade 8 conquista do titulo em !-,preço.
da a"eonflr�ar":. . ,

"

, ,

.

,

.' ,

_ (
.

A rodada de amanhã será 'eompht,tád'a com o pré Cam-p.e"a-' da' 'It'a'l;'a estar"a'-n'o BraSI·l F
- . ,'. - 'G 1Ho Joio'Pessoa.e Vila Lenzi.,' A 'Olassifiçaçio< do .' ;I, .,' oormaçao �ra

turno está 'assim: Gu'aràmiren!le 1 p,',p. 'B:otafogo '-
, A JoventlJ's ,de fr,oriÍD será 8" pr6xima equipe

.

r_
'. • • '.

I'COJD 2 'p., p. Jeão Pe�soll�"co-m 3 p. p- Vila Lenzi. e eu.r..qpéia, a visitar @, ooss, paÍS, depoi,B._de ,inda: (Ja) O �IDlstr? N@y. ,�r�ga e�tá o�.nv�ncndo dC! q�e
Caxias gom, 4 p.--p. F.alta, ainda Jser: realizado o, JO- Bayern, qU8ndo fará Uo;l'8 'SériA' de '3 a;mistO!108, E)D,., _nada serIa �a18, absu.rü·o .qu.e� um Is�;em. educ80lal
go Caxias X'João,Pes80a elO Rio Cê,rro ,

. ,'. freD'iando iElicialment, a.I).E P8Ime.i'�'�,em São Pau-. voUad!> apenas para prof18s10!la�. �o encerra,�, em
" ,

" �'.

,-'
" I,,'

.

, I lo, depois jogará ,no Maraeanã frente
. o,. C_.R Fla-' BrasUl�, �J VIII �nco,n�rf, NaClo_sl e 88cretarlos d�_

, GREMA" representa Jaragua I

me�go 8 tiaa,lm�ntfJ JIO ,;Mineírão. dia"n�e 'da �e1e9ão Edu?a,ão e _p..resldentes �e. Conselhos de E�u0açio.
i

em' Joinville no FS, / ��, ' Mineira (oombinado Atlético·üruzeirQ). A
.

finda da �. mlDl�tro_ dl�se-a�8 p�rtl�lp8�tes da, reu,DlAo qu�
-..; • r Y

I .quh>9 itaUa_na,;SeLá DO pr6x}mQ me" .dtt Jplqo e, edueação.l é '�ondlçi,? lD(hspe�sável para o progres- ,

A equipe do -, GrêmÚ> 'Il'ecre{i,tivo
. �arcatt,o, S08' .princiJ;)al. 3traQ�0 !re�á. o jogád>or ;bra�il�iro.�az-, ,80,. p�.r8 o de8env;IVlm�:to, �a81'!��bé� o � para

filiado a empresa .'do mesmo 'nonie, partiCipOU - na ' zolla� naturaltzadQ-;AltaflOl.
'

I"

a JU,s rçs, �ara a ormaç o m ra .

noite de loqtem., das ,disput&'S' do' Torn,eio .I�l?io '1 'C'BD A' '.
�

I -', '< ., 0-' -�ducando não é máquina 'e 6 professpr não é
'do Cei'taDi'e �e Futebol de Salão da lJJFS Pa�ácIC� de. 4 ' ,

nunCIS • mero fql'oecÍ)dor de 'digitas - afirmou Ney Braga.
Jçs��rtes em. J?inYiUé., A filiação do GREMA 8:q:u!la, Tabela' .do' Nacional 75 obse\rva�_d .. 9ue vê. pom agrad? o aprofuU�8mento,
e.ntl�ade. deve-se ao fato df) LJD não abranger 8. ," ,

.

.,,; d'à conc.l'ênCla"(j'a dImensão 8Qclat que se nota entre .

,
áréa aJetada a's dfsputa�:!1,!3 FBoWilfri'd, Masico-! Maíc�,,'..

.

\, Sai-'Segunda Feira :.... eduoandíolil tl educa-dore.s�no,BllasíI. o minist,� entrá:'
Alceu e Paranaguá'" são' os. cobra3 que vãe lDt.erVlr, ','.

,

'
.

' � gau' aos lecretários e presidentes'de Conselhos, pê�
nas disp)uta8� I;8r��eÍls 'ao GREMA UD,i0� equlp'�::de. /' A :O�D con.('irmou, para o pr6xifllQ dia 23, se- di-odo-lhss, �uge�tõ�8 e

_ bbs��vaçõe.8,. o doc'!men'toJar8�uá nas dIsputas; Por fal�rmas nss.e sImpátIco. gpoda fejra,',n.a pra-seIJ(;8, dos presidentes de � tod�s qúe contém �8 Indl'c.açoes. para ,o
. est8beleCIlPen�0

gr�mlO, 8gr�decemQs ao CO�vlt.e para S8 .fa.zermo, '-&8 .Fed!Haçõss de- Futebol que foram 'conticlados,. 8 de uma politu�a naclo,na-l IDtegrad� I?8ra, a educaç�opresente hO�é �a �ua -Grande,' Festa JU!l'lD8 no divulg!l9ã@ .do.regulamento e da tabela do Carnpeo proponQo ao. me.Bmo t�mpo u� roteiro para a açao
Agropecuàrla apar,tu )�as 17 horas; aom mUlt�8 atra-. nato Bras'ileiro da Futebol de 75, a ser iDieiado dia dOll órgãos do sistema educaC!o.nal. Ney Braga tlX-
',löss,'

I. 20 de I1goste. O reglliamento e \8 tabela' jã . est'ão
�

plicou. �s ratõ�s' p_sra a deó.omiha:ção ,"ip,tE'grada":

<H�-' ., t'
,

,d· "
".

"I im'prssol!l, c0ofi'cl,llltudo·se ti ditisija, dos.2 clubês em Acredito n�. atua�ao harmônlC�, C(ieretlte 'e entrosa-,
, OIe", em prova . e .1, .. q,illdtro grupos. 2 de,l1" e, 2 d-e lO, sendo que, cril- �tl em .todos. oiTeul. S'al o. f.ut,ur.� ,reel.ama de n,ós a

-,Fedestrianismo ein � Jarag'uá zeir� e. A.Uético somC3ptä far�o- 8U'9,8 e�trßias_ I?O di_�I, In�r,�QSlg_ên,ela qua�to a, prlDc�plo� é'lgual�e�t� v�r
.

.. ,"
.

'

' , 7 ·de ,se.&empro, porque SIUS Jogador,se estarao defem- ��d8 que, o, ra,Qlcahsmo estr�l,to, de ,�()On�leçges me
. -,

O 'Seryiç�,' dIe Rec'r-�aç;�o' �e ß.8'Po,Ft�,: .'do SEªI"t d,éndo ,a lel�Qã'p mtJle�ra diS'P,utarâ '0., SBI-apl�rica,Do, 'ram�nte peÍ!isoais, ri.i� ê '�aeeifável 'e só lev� a desen-
de Jaragoá, promove ,logo mais as 20 horas, a sua represen'an�o o Brastl"\

' tendlmentos flstére18 .

-; , ,
.

. ('1 ,

,

. \ . , ( ,

, In, Jaragu., �iD CiD�1D Winkel, vém Mut'li�ip·
.

Da"hauit ein frecher' Ki.rcheddieb' 1

Moeglieh', ,dass noch ,Ändre' mit bete,iligt. ;'in,d
Das kommt dann rau8, wenn ihan. sie findt .

I "

• ,I.

um besserl' in den Sesseln, die Yo.rhànden, koeDnen,
,

.' ,,' , " •
_

f {'..,
"

'

posen
Befreiten sie sich' von den Ob'erhosen,

f

; �-

(Ú'o'S8 wilr I;\m Mergeln dann dê" Schreck o

AU8séÍ' Gaben" waren auch die Hosen weg
, r 'l!j

Und von deil;\Dif"ben pichts zu sehp'
Sie lit'8sên nur das,F&oster offen stehn

�".. -��.. \;.
'

__ t: ';�.
,-!

r

\Die Hosén.- well, nichts tlrin vfltrhal,ld,8n
Sich' tipaeter in der capóeira' wiéder faD.d�D
Diesmal' ist' das Raetsel- Doch nicht gelo.st
Weil·beide Wa_echter feste eingedoest

. /;

E� �eht zum Wasser der krug, bis dass er .bricht '

Die Dieb.e kommen doch ein.m'al,vor tia. Gencht
Ist es ,auóh nicht hier auf-die8er Erden
vom Herrgott sie bél'ltraft noch' werden

, •
,'o .'

Gruendlioh soUan t!lie"sich schaB'men'
De,r k'irche e tWtllil

-

weg zu ,nahm.en', '

'_
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jA�AGUÁ DO SUL (SANT� ,CATARINA) . S'b�d" %1 de Junho de 1975 -N. 2.841
)

_

\

'Pel? pi'esen�e editai: pedimos aos senho.
J -' ",', _;.' �

res abaixo relacionados, que compareçam em

XV III 3.
'

Assem b I e i3 En lace San tos · Mahn ke �:s:�u�ar:�::�s:.,:�a tratarem de '

assunto,

ütstrítal do 465 Anésio Costa ,- Automóveis Oosta c,

�
Um dia o Elimar, seguindo 88 pegadas de seu

Av. Getúlio Vargas" 667 - N_ Come'reial
Os Rotary Clubes que a8 direções dos Oonse-" bom pai foi 'ver terras <fistantes ti acabou. pisando Mos'3'r Ltda. - R: 7, de setembro, s/ri

formalll o Distrito 465 _, lhos Diretores em fins' os caminhos dos paulíetes desbravacores, a acolhe- GU.8":ciaba. Destil Máquinas ·Ltda. - R.
Santß Catarina, estarão ríeste mês é 'n'o começo dora Santos, no Estado de São Paulo. Olhos ávidos Joinville, 433 - Nesta. Jorge Gercino Vogel
reunidos hoje nà cidade" do outro. ' �procurav8m descobrir o desfilar dos mínimcs deta- '- R. José Emmendoerfer, 1704.- Nas.ta
serrana de Lages,' em De Jaraguä do. Sol se� lhes da. paisagem aova.

_

'

sua .188 .. AssembléIa Dis- guiram o dr. Mário Ta-
' Num outro ponto da cidade Solange sonhava' J'qsé de Souza -- R: Bpitäoío Pessoa, 1856

trital. � vares da Cunha: Mello.' CO[\1 os mttêrlos do amor, até que um dia os olhos - Ne�ta� Maria Garoia Juakes 7. R. Jorgt!
.
Rotarfanos de iodos Presidente eleito do R: da Solange en�ontrar8m-se cu� os do Blímar Nas-_ Ozerníewiczc- Nàsta. Nelson Engelmann -

es quadrantes do Estado, C. de Jaraguá do Sul. o eeu, o amor, aJud.ados �or cupido que se encaregou ; �v. MaL Deodoro i-> Nesta.,Terraplanag
deverão' fazer-se presen ' Secretário eleito, Bél. da dozagem dos íngredíentes, E tão bem soube Cu- &

-

A
.

lt V't' L d'
'

,
em

te no lmpor tante-coaela- Bruno Breithaupt e o pido misturar '08 auaves íngredíentes d� benqueren- ,. grlCu,. ura I o�la. t a. - R. CeI. Pro-

ve'laotes que S6 renovem nosso diretor. ça que elés próprios, no convite perguntam e res- COpIO Gomes de Oliveira, 120� - Nesta.

ponnem para que naceram:
" gm/Jaraguä do Sul, 19 de Junho de 1976

"Amar?
. -'

I Guislens Müller, Escrevent
"Não é olhar um para '0 outro, mas [uatoe

_

e

��harö: ::õ�l�a�:ed�r�f:l'�' Nós fl�rascemos'."· ,/ . Quando a' vida nãe vaí bem'

Ellmer, filho de Helpz (in m,emoriam) e Cecilia
'

.

'

,

Ersching Mshnke' (Dona Oila pera' 08 Intirnos], hoje
'

.»

cursando 0.3.° ano da Faculdade de Turismo tornar- .

Lemos não sabemos ende e damos aos nOS8011

se á no dia 28 do corrente o esposo de ôolaage, fi- hHtor.�s as seguíntes estrofe- de Augusto Líuhares.

', "A abertura sem desenvolvimento provoca pres.
lha encantadora do Ten. Vicente doe ôantos-lúníor, do ,-Se o ��e.nt8 passa mal -< '-

lião de- tal ordem que leva ao retroeesso Sem aber' 6.° Batalhão da Polícia Militar de Sentos SP e Nair
- Penleílina:

tu�a �ã.o pode haver désenvolyimeqto". A afirmação Tavares dós Santos, cursendo atualmente o' último "Se o doente pão' melhora

fOI Ieíta pelo' governador de Santa Gatarina KODder ano de J?edagogia, e, como centesssm no convire' da-
.._ acrolI!icina:.

'Reis, dura.nte entrevista ooletiya. em Flori�nópolis, rão "o início do cultivo do nosso jardim". ' S� o doente piorar

.pós reuníão 40 Secretariado. "A RevoluçãoUnplan-
" Como fiéis e tementes a Deus e âs leis dos ho- I

r

_ terramícíns:

tada em 64 _ destacou _ perseguíu, persegue e mens, cumprirão o CIvil e religioso.. <
•

• Se o doente morrer

há d.e perseguIr três objetivo,: estabelecímento ua '. �o civil, em pr�sen:çá des temtlteree, éstörão as
..,.. Terra ·em cima ..•�.

plenítude semocrence, Oesenvolvimento econômico sinando o' grande liVro do Registro :Civil, paraninfa

capaz de' fazer uni Brasil .grande e justiça �oci81". �os =,or p�rte da ',noiva, 'pelos cas.ais Orlando (Osma�
Para ele, � ab@rturaéinseparável do desenvolvi� fina) Cesar e Sérgio'{SÔDilii dos Santol' � pa:-,' pilrt� LIÖ

..

NS /der Ja.raguá aiuda ,';' Â-··PAE
mento, como repetiu diversas �ezes durante a entre� do- noivo, PEilos casai. 'Hilário (Ingeruth) ßilraUo 'é �

vi�ta. - ," .

,
Jo,ão Scopelili (Lilian Noé, '

. Os Li os Cl b IetC'd d I d
Lembrando a orientação d'o pr'esidente Geisel na, A Cere,mônici religiQsa r�ali�ar:se á, Da Capela t" í ou, e e� Crp � I a e n. uso

execuçio da política de distensão. Konder Reis 'do Carmo. a rua EgídiO Marfins, em SaJ;llo�, o,iCiada rIa, pro�ov�m �om o onJunt!l SANBR��
acreBcentou: "No meU entender, para obter exilo, ela' pelo Revere'ndo Pilàre Elemar Scheid. virtuoso vigá· SIL de JomvIlle mteressante, balle na nOltil

t�m que seguir a. equação politica que nio, é-bra- rJ� d.a p'éI.�óqu�a. de �áo _S�basti�o' de Jaraguá do Sul, ' de- hoje' nos salões do . CA Baependi, cuja
� jIIll�lra, .malil mundial: aberiura sUstentada pelo desen- orlen'ador .esP,mtual de, Ehmar, a.� t 8.30_ horas. tendo renda reverterá em beneficio. - dá: Assoc' a�
volvimeoto poUtiCO".-

' .".' \' como padrmhos, por p��te da oOlva pelos caSi!lIS Wal- .,;

d 'p' A' d' E
. .

1
.

"O presidente '-:-' ressaltou '_ criou todas 8S domiro (Téreza) do's' Saqros, DascQal (Eleonora) Vis (}ao. e
.

alS e mlgos.. os �epQIOnalS des-

.ondiçõe� para que a plena democracia 'em nosso
cardi e Gil'berto (LuzidtIDob�rrio/·Moscatielo, e por

ta cHl,ade. A�tes do balle em Jantar qúe será

Pah seja uaia realidade. 'Distelisäo foi o"-nome que parle do noivo pelos cll�,als Mário (OrHia) Nieolini. levado a efeIto no ·Restaurante. Itajara as

se deu a essas condições. A cl.ssse politica. cab.e o de� <)�r. Alf�edo (Zilda) Guenther e os jovens Acác!o �osé 20 bor�B tomarão posse: .as diretorias eleitas

v�r de pro�over o deseDvolvlment� politICO. Mas a
Verrfsslmo e Sr ta Ros.el.ane Mahoke. d?s dOIS clubes de' servi�o cujo tr-abalho em

distensão não depende só de uma, malil depende muito _ ',_Após a ceremõniâ religl·;'sa 08 nO,I'vos reA'ep'cI'- prol dös menos favore 'd 1 t t
da todos e também 'da imprensa brasileira. O d'1>s'en; .

_

'" ti. . ,Cl os p'e a 80r e em
.., on8rao à sv. Saldanha da Gam.a, 23, no Clube de SIdo do'" maI's dl·gnI·fI·cante

'

volvimE'oto politioo' há de ser ·amb,ém ,r"sponsa'bl·ll·.'
\

' '"
' 8.

• '" Regatas Santists. _.,
.

dade' da imprensabrasileira".'
.

É genle: escrevem�8 esta noticia de uma Ji. � I" 'C' I F S I
-

d' C
,.

dadezinha ainda. despolgida e talvez pareça' 'cafona
O �c.a .Y. az e eção

.

.

e 8ndidalos
dar-se tanta importância ,ao con8ó�cio de . dois jo .

l),. E.scola de Polícia Civil selecionará ca.ndida-
v�n. que 8� qu�rem bem. É

-

Matéria prima que tos 8?S _QurS08 de d�lt"gado: escrivão s,gente de
nao se encontra ein, esto.que, porque 0 ingrediente poUcla e careerei!'o. As ins�riçõ'eÉr estarão' abertas
é �ormado pelos próprios noivos e por seus dignos

.

até o d,ia 30 de junho" devendo 08 interessados

pa�s: ,>,' obter infurmsçÕetl· Da Escola de Policia oivil Rua
Por isso, nós outros, daqui Ite J'araguá do Sul,

.'

Max 'Sch:ramm. n. 33 e n�8 Delegacias Regionais'
.

com padrinhos que boje mourejam ,no Norte do de PoUc.la do Interior do Estado. '

Paraná e os que vi'vem .na or.la marítima, com tem

poráriDs moradores em FIQrianópolis, te�o8 muita
saUsfaç�o �m afirmai' com á a,ntecipaçio de oito
dias que se avõluma em nOS808 corações" todo ftH
to de aleg.ria; de contentamento simples· e grande
animação, espi-ritúal, que somos \ testemuBbl,ls

I

do

enc?ntro dessàs duas almas, pelo destino, par$ que
realIzem, . p l(f amo�, o s,upremo· ideal de felicidade.

Mário Tavares da' Cunha Mello
Tabelião de Notas e· Protestos em Geral '

EDlTAL
ANO LVII

K 0',0 d e f::..• a b·ert u'ra� só
com desenvo'lviBlento

./

Máquinas. 'de- 'calcular ELETRÔNICAS
18 mod�los com e\ sem fita, de e�cre,ver,
, ,

sómadoras e duplicadores.
.

Revendedor exclusivo pc;zra à região'
, §ocof Gráfica Afenll�a ltdao

Fones: 72059.2 ou 720972

Planos J

especiáis de financiamento
Garantia de 1 800 - Assistência Permanente

'Cuidado· com - o' � Di,nheiro
/

.
,

deráo o poder liberatório
li parti:- d� J o de j�lho de
1915, inclus,ve; em ra:z;ão
do que deverão �er t.roca

das. improrrugavelrnenh',
até 30 de junho do corren·

te ano, em. qualqu,er esra-,:

I?elécimento' da rede ban'
,cária.

Chamamos a atenção
para os noss08 leitores,
'pari! o com!Jnicado distri·
buido pelo Banco, Ceofral
do 'Brasil. em que é;llerta
o comércio, a iodusfria e

o público em ger!:! I quan- \

to às cédulas antigas de
dez m,i1 cruzeiros. carim�
badas ou nãó com o �và.:.
lor ,atual 'de Cr$ "ro,oo
(dez éruzeiros), que ptr:;'

Muira atenção, pois. com
as réferidas cédulas.

(Augusto "Li,D�hare8)

\

JuiZo de Direito da Comarda, de ]araguá do Sul

Edit�1 � de Primeiro e ·'Segundo· [eilão'
j I

'
�

,

..

.

' Bm resumo (arr; 681' do' CPC), faz saber '�I 's.e,
gUlDte: _ PROCESSO: - Execução. _ EXBQUEN�
TE: ..,.. Horst Sporrer. EXECUTADO; - José Wilmar
Demarchi. - BENS A SeREM' LeilOADOS: - ,1..
-- UM TeLEVISOR. marca Telefunken, de. 23 pole�
gadas, avaliado em Cr$ 1.000,00. _ 2.0) - UMA GE,
LADeiRA, marca Admiral, com 7 p�s de altura, ava·
liada em Cr$ 700,00.' _ 3") - UM CONJUNTO ES
TOFADO, const.anfe de 1 so(á � 2 poltronas e uma me
sa de centro, avaliados em Cr$ 8õO:00. - -4.0) ..;..

CqNJ.UNTO DE- OITO (8) DORMITÓ,RJOS, completos
e 6�slm

� com,?osros: - t Clima, 1 guarda roupa de �
po�r�s .. um bfde de cabeceira, uma céidE.ira e 'I, :nesa,

iiyah�do cad!! conjunt(J em ,Cr$'
'

400.00. t.o tOlal de
Cr$ 3.200,00., T�tal da öv�líffção Or$ 5.7óO,00. DEPOj

Descul·pou.se· pO'r ter _sou.b'o'r'nad.o' SITC?: � �om o' próprio executado; ii rua Exp. Cabo.

.

Harr!. Hadlrch .(Hotel Sav"na). PRIMEiRO LEILÃO; -

.,

No dIa 30 de Junho p. vindouro, às 16,00 hOfas. -

Além disto, declarou
SEGUNDO LEILÃO: - no dia 14 de julho às 1600

Richard MI·II·... r, -d
horas. caso' os bens penhorados não forem 'arrema;d

� presl ente dos DQ 1 8 leilão 1 I d 1"-
da empresa, que um fun- ". -_'_, ! pe o. ya or a ava laça0., ou. preç.o
cionário do sefor fiscal do

superior.. tocai du Le11811: _ IOnde SQ acham deposl

Irã e ,um P�lírico da In ,Jadps ...em poder d.o execulado. Nos aUlos não consl'

donésia rambém tinhéÍm have� cO,lJlra refep�os' bens qualquer óous e nem re·

'recebido. "prl'Senles" ara
CUrso �endenre de Julg�mento. - Dado e pas�adol

.�. d
p nesta Cidade de JaraauêI do Sul', 80S dois dl·a .. do mes

promover as ven as. d.· d
" t7 ' '''. "-

.

EnquànlQ nos municípi Be �(alo, 9 ano de mt! nove�e�ros e sefenta e CincO.

08 se inst$l'lam escaódalo-
u, a) I-\madeu Mahfud, escrlvao, o sub�cr,evi.

sas Cumis�õe8 de Inqué�_ - Dr. Alvaro Wandelli Filho _;:. Juiz de Direito -

, rHo e de .Invesrigação, nos /

,altos escalões d08 ,pa (ses
mais avançados, descara
damente limitam·se a pe�
dir desculpas. ( ,

Para onde' caminha a

humanidade ?'

.

Por ilis6 p'artilham08 des8a ventura, erguendo
OI nossos ,corações a Deus, num voto sincero para
que ·"ssa união, jalJlais seja. pertur.bada pela.sombra
da dúvida, pelo vento do infortúnio, pela ,borrasca
dI;' incompatibilidade" senio solidi-fioada sempre
pel() aféto,. pela crença mútua, pelo respeito huma�
no," fundidos numa 8Ó ambição: ser feliz,

� I

.

'

. Este Ö peosamet.to �ue temos do enlace d,e
Solange e Elimar do nt!l81!lO canto de· re!laçio, éoiD
os' votos dß muitas felioidade's, extensi-vos ,aos' dis ...

tin tos 'pai�. I :

'Na eSpetllDça de con

seguir novas encomeod'as,
pará sua' ,companhia, um

diretor da" êmpre�a North
'rop pediu' desculpas à
Arábia· Saudiia

-

por qual':
quer perlurbação 'que pu,
desse ler causado, aquele
país a revelação de que
dois generais s'audiJas ti-

,
nbam sido' subornados
c.om 450 mil dólares pela
empl'esa.
O pagaminro _ foi feiro

para que' ,pressionassem II

fav'or da compra dos 'mo
dilles de aviões da éóm7
panhia.. - .)

.

." \ /

.', ym T�rreno� na.Rua Wal!er M;arquludt; imediações II

d� _Posto Rublni, medindo, 14xõO, TFatar com.
'. SilVIO ßngelrnann Da 'Soc: Gráfica A venidll Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




