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Orgão de maior penetração no interior·'do nprdaste .catarinenee
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S'ábadÖ J2 de Julho de 1975' N.· 2.844 Capital 8ulamericasa do motor

Nossa Jaculdáde Está Sendo Mobilíada :'AÇãO Social de Jaraguâ assinou Convênios

, 'A Facul��de de E�t�-· :do CODTênio entre a ,Su- de: marco· inau'gural 'da "

: C�m a',Fundação I.;BA
do' Sõciai" d.'Jara'g�á do ' p.riatendênci. R.gional implantação do

.

ensine .

'

Sul, 'aujo fi1Dciona..u�nto
.

do, Serviço so.cial da In superlor em nossa região, ' ,A diretoria' da Açio promoçio humana e 10-

foi autorizado recente- d*atda e a Fundação, tendo- ..OS adial;tta�o, aía- 'Soeial de Jaraguá do eial com gestante,I, mães
mente por 'd'ecreto do .tendo ainda adiantado da. �e que Admnll�tra- ,'Sul .. esteTe reeeatsmea- e- jovens. No Depar
Presidente Beaeste Gei·

.

'Pe .. ·Elemar, 'sem' dúvida' çjio de Emprê.8� êh�ve�á te fua Florianópolis opor,� tamento d� educação e.

let estã obtendo
.

a mo' o �grande responsável s�r a provável ''Ileg�nda lunicJa.de em que D� �Ull- ". trabalho também da FUD�
bílía neces8llria ao 8.8U pele ensíae superíee em Faculda.e a ser- erla�. . "a,io Legiã.,

.

Brasileira dação' LUA; a Açio .

So.

perfeito funoio,amento, Jaraguã, que o Vestibular pela Fundação Educaolo.. de Al8istencia assinou 3 eíal de' Jaraguá
.

repre-
sendo já adquiridas 100 para as 100 vagas· lerá 'Dal. '

.

cronv8nios que beneficia- sentàda por aeus dirigen-
carteiras universitárias, realízadc em Janei.ro de

.

,tio diretainente as pes- tes assinou convenio no

bem como mesas, e cá� 76 e. a8 aulas' terãe íní- ,De lembrar' fodayia. 'IOIUI que procuram o ör- ,Talor de 8 mil cruzeiro.
deiras para es professo-',\ ció em 1\(6rço. eoínel- segundo, afirmo\l o díre- gão local. Na Divisão de . que 'se rão aplieadol nas

res. ,

'

deQtemente cem o ano . tor da FERJ, uma seguu-' ,Serviços Soeiais foi alil- ireas de cursolil popula-
Como já é' do conheci"; do Oe4teDário de Jara-

.

da faculdade só fser', in- linado convêaíe DO Tslor , res.

lDento ,dos leitores,' du- gui do Sul. 'O' curso tentada, depeís dê haver de.O mil eruzeírcs para'
rante es dois. pruaeíroe está prätíeamente monta- obtido o decrete ,�. .re- atendimento .Hp.'Cifico
anos a Faculda'de ficarA· do 8 o professorado .conhecimento. da Faeul- • 1'I'a área de Jardim' de
il8talad-a. nas confortá compromissado.

,. dade de Estudos Sociais. hlfância e atividades de
nis depe,ndênoias do Inicialmente, o eurse Importá, peís, distingu,ir.
�nko�ci�'� SE� ledde�enci�uueu� enked�cn�d8 "��'�-------_-----�--_-_._-�-�-�-��-

FalaDdo ;ao' '�Cotreiio do ta para .Gsogratía e His- zação de funciona�eDto
Pln" Pa. Blemar Scheid: • toria e, licenciatura ,pIe- o qual já temos, e- €) ,fhJ- .
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diFetor. da, t:ER� (FUI)�a:' Da p8�aEducação Moral, creliO ,de reeonh!eei�ent� '':,'.'., ·;e·n·Inn:l e
".

era .

. � oca a
ção Edueaclonal Regro- e Civlca, Como se vê, �qU8 se obterá,depOls de ;1' .' �" I

,
'

.

.' ., ,'.'. "

nal Jaraguaense) afirmou salientou Pe. ,Elem�r, tu verifioado o seu' re,gular f..
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• r�po�ta'geml qu", D,O do.,e,st� indo be� e.om. funQlollal�UJn!o.�:... �.' '�'7<�;_ }. ""n'�"" i' J'!!!I#le'" :�f-, "."p:�c·'U'" ,,�.,_?it'� ..,

�tnorneIit6{esti 8e'nd�:,,�tlfõ.· t�,�a:9'ão;<à. nO�8It'tä'0 de·, .. (EntrevIsta' ,.·conalldld� -r,
, • V !, '�w. � ," :.1-'1& '�,'

.

< •

borada a forma jurHhca selsiia prImeIra faculda- a Geraldo José). "

, r

.

Nos ,municípios' d.e J.a- compareçalD' e ievem.. do Rio Cérto. no, Salão
--�--------�-------------�----�.-'��� Gu�mWm, e. ge�ffi�� � ��� .0.�fu�'4u8bU

S·tendl-mentoo
. "����P:,s��sS��S:U�;f�:� ::r�.��i:a:fn�o;:roá .::: ���:�eG::!baf:,��oà��l�;

. grarão, a 'campanha de DOS 7 rpil pessoas. horas; Nereu :aamo. na
.

.

'.
"

' .. vaeina:çíio contra a 'Me- Em fiuaramirim . a va- Escola BAsiea Euclides

niogite. "CORREIO DO oinaçio será como a da Cunha das� a às ,12
. POVO", no intui.t. de exemplo de Jaraguá, dia hora8; Santa Luzia junto
prestar . colaborllçäo,

'

a, ·16" próxima quarta feira, ,ao Salão da Igreja das

campanha na divulgação' e nOI!! seguintes locais; 18.30 às 17 horas; Ita'po
de dados sobre trabalho Rio Braneo, Guamirang., cuzinho no Salão João
de 'imuniza,ção, informa Caixa D'agua e Centro Pessoa ••• 18,30 àl 17

cendo com Os encarrega- de que .hoje dia 12 lába- da Cidade, quando Ie es- horas e D8 Centto Soei
dos dos Núoleos ,Regio- do todo's os habitantes 'pera vacinar mais de 8 aI do SESI na Vila Nova
nais do SESI de JOinvil- (te Massilr.ánduba dev.e- mil pessoas.. das g às .12 horas. Além

.

Ie, Cu�Uibll, Pôrto UniKo' rio acorrer a08' locais .

. "Ileaeio parI OS poslos de disso' equipes volan,tes
alérn. do Institu\o EuuI-:-· de funcio'namento dei I fUlcioßamenlo de vacinaçio COD-- de vacinadores deverio
do Lodi. ligado a FIESe. postos para, sere·� v;aci..: .

Ira' I Meningite em .Jaragua do 'percorrer diversas ruaB:
Ao encerrar o oontacto nados côntrà 6 terrível . Sul: , pel'Ímetl'o U'rbano do
com este ae.ililArio, disse mal.

'

POlto de 'Saúde das 8 àl município. e todQs OI
o encarrégado do Oentro

.

Em Corupi a vacina� 11_ e das 12,30.. às 17 habjtantes do município
Sooial do SESI de JIJFIl- Oio será no· próximo dia horas; Nova Brasfliä ,no deverão comparecer aOI

gQá que a partir do pró I 15' do corrente �os: 18- qrup� ,Escolar Municl,a! locais de
.

\ vaeinação.
ximo dia 15 estarão aber-

_ guiates �ocail�
.

Posto d. Albano Kanzlljlr da� 8 �s 'Mesmo aqueles,' ,que. j.,
tas· in8crições para vários S'aúde, Isabel Alto' n.o 12 horas; Ilha da FigUSl. foram vacfnados poderão
Olusoa em Qúmero de S, Salio Guarani. Pedra de ra na Esc'ola Básica Ho- ser novainente imuniza- '

.

e qaB os móveis para
.

de Amolar e também 'em lando M. Gonçalves das dos contra o m'al.
funeiónamento da FaoQI�' Rio Novo. Senhore. pais, 13,80 às 17,' horal; Barr.
da'de dá Ratudos Sociais
�tie ocupará s's ílm'pl81
!lillas daquele Oentre. ja,
8e enconiram

.

nas, mes

mas desde o último dia
2 de Julho." Como se'

sabe a dirlJ'C;ão estadual
do SESI cedem gentil
ment. alglilmas ch1 suas
salas pare a Fundação
'Educacional R Q I i o n a I
Ja.ragusense (FERJ) pa':
ra funciooamento dà Fa
ouldade de Estudos.' So�

ordem de 20 mil cruzei
rOI. e destina·s. a pres-

, tàçiio
.

de atendimento na

área de Aisistência
I
Ali

men.tar; dOI 2 'a08 G ,anol
de idade.

Por outro laclo coiu a

ajuda ,in88timiT.i 'do co

mércio. indústria • po
deres cODstitufdos pres
leguem eDil bom rítmo
as ebeas de eonstrueäo
da sede n,;9 2 da Ação
Soeia' em terreno ane

xo a Creche Ocnstaneía
Piazera. '

/'

Na Unidade de Prote
ção ao . Pré-Eseolar foi
assinado' oonvenio 'da

SESI· - -Presta
.

'\

�

a Popula9ão do Vale
Reoe.ntemente jnapgu� l� manhã 9 ,I tarde, d9�

fado. o O,,�tro Soeial do· vendo e Gabinete' .odon
SESI.de Jaragoâ do Sul, tológico a partir do pró
Da rua Walter Marquardt, ximo dia 15 funcionar
'em prestando atendi· ·COQl tratamento dentArio.
Inento diário a .uitas.. Presentemente o atendi;',
1)8S808S, e S,ªU encarre- men'o é somente para
gado Ademai' L o tin extrações. Quanto a can

FrasseUo' ao receber a tina, detido 'algumas'mo
rap.rtagam·" de8�e sema- dificaçõ9s, somente f(lD
nirio, 8�irmou que. toda cionará' a partir de·Agos
a classe operAria do m'o-· to. disse o encarregado
,nicípio. tem mereeide Bi do Can'ró Social do SE.'

&l.nlfões dO!;i profis8ioniis. SI local.
qus .executam suas. 8"i·

'

'idades juntoaguele een- Afirmou. qlte aproui
tI'O ilooilJ,l. Infol',mQu qlile,. tna a C!portuDidade . cio

S6menle iaa Far.dcia do contacto com 8st. jornsl,
SEsI também junto aquI- para' agradecer atrnés
la unid·ad., exiBtam maia do 'mesmo a todos quan
de 1.685 DJediclm8ntos a

.

to en9iaram c&lmprimen
preços acessí,eis e todos tOll pela inauguraoãó do
a disposição dos ass,00ia . Centro Social do Servi·,
dos do órg�o. ço SOCial da Indústria,

Intre os quais a Assem
bléia Legislativa q�e
atendendo a indic8ção do

DeputadO Oc&aoílid Pedro
Ramos, envioo telegrama

.' congratulando·ss com a

medida, 'o mlsmo 8000te-

Câmara de Guarami'rim·
Protest,a, contra :Dornbusch

A bubearia também
Be encontra a inteira d.is.
pOsição não sÓ dos 81il80-

oia4os como dependent.s
em horário in'egl'al' de
funcionamento, isto 'ti pe-

Na reunião da'· última 811' cidades de, Massaran. ções para colher 18U.

terça f�ira 4a Câo;tara duba. JoiJíTille, 8. Jarà· pr,ciosos' votinhos. Â
de Vereadores d,e Guara· guá são, detentQre,s de notícia do pronunci,men
mirim; 08 �dí8 presentes um total de 93% da pro- to do parlamentar ema

Izfdio Catlos Peixer" EI-
.

dução do cereal, esque· debista foi pupli�ada em

mo Bublitz, Osvaldo Oe- cendo-se de oitar o mu: um jornal de Jaragui,
,�hler, . Ingo . Wagner e· nicfpi'o de Guaramirim o ,q-qe anteriormente já ha:'
Waldomiro Dalprá, la- 2,0 maior produtor de ar� vja, equivocado-se ao

. 'lIIentaram profundamente . roz do estàdo de "Santa. afirmar 08 n'omes doe
o pronunciamento, do Oatarina.

'.

mupicfpiol citados aiima
.

d é P u t a do.emede�ilt&;. e excluindo Guaramirim
RolandHarold Dornbusch do lvI dos grande. pro-
f�ito recentemente' na Todol OI

.

Tereadorés dutores de arroz. Os edfl
Tribuna da . Assemblé,iá foram. unânimes em afir- do vizinho municfpio

.

. Legistatiya, ao abordar a, mar de, 9-ue o Deputado mostravam-se descontan·

produçio' agrfcola do em apreço só se lémbra tes coiO o lato' tendo. ré�

II ,.
Arroz: de Guaramirim e 'com pu�i8do a atitude do ·d.o:

.

dados cODcreto. quando putado e�ed.bista.
O deputádo, citou que ch�ga a 6p(J ca cie ele'i-

.

�======�==�============�==========================�

eisis.

-Clínica·
DR. OSNY CUBAS D'AQUINO Ralos X eRD 384Cirurgião Dentisla

Atende sómente com herBs 'marcadall: FONE i 7!-022�
.

.

.�. ,'I; ,

Consultório: Edifício "Mine": (Defronte a P,refeitura Municipal)

i.o� Rodar - Salas 22 • 22' A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
Diretor

Eaeênio Vitor Sebmöcltel
'

_'

ASSINATURA:
Anual .'... Cr$ 40,00

, Semestre . . • Cri 22,00
Avulso • • • • Cr$ 0,80
Número atrasado Cr', 1.00

_

ENDERtÇO:
Caixa; P91tal, 10

�

Rua 2, n.· :1.30 - Fone: 72-8091
Jaraguá do Sul- S. Catati.a

Aniversários
Fazem ano« hoje
- VTa. BUza Bertoli;
- o Ir.. Benedito Joa-

quím Mascarenhal; re

side'nte em Portugal;.

� o Ir.' H • n r i q II e

Schmelzer, em Itapocu-
'zioho;

,

- o sr. Je>ão Pedro
Ga!!leho;
- a sra. Ingrid Schultz:

Hafemann.

Fazem anos amanhã
,
- O menininho H.er-

10m Luie. filho de Otá
vio, e Cecilia' NieoeeUy.
nilta cidade;' ,

'

- o ar. Erolf Funke;
- o'sr: lug'nio Soa-

relil, em porupá;
- o Ir. Gunther Rae·

der, em lJorupi;'
...... LeoBora BOlham-

mero ,

-' Luzia Dell1archi, em
Itapoouzinho; ,

- a JOTem Mariza de
Lourdel Morbil;

,

- à Jovem R e gin a

Lope8;
.

.....;. o' meniRO Faus�o,
Luil Engelmann.
Dia 14 Julho

\,'
,

Dia 15

-, O Jovem GilrDar
AIl.el.to;
- a Ira. Amália, ei

posa 'do, Ir. Bert.ldo
Gumz;
- a' Ira.' A n a R.

Scheuer;
- a VTa. Hele.a Wols·

ki.

Dia 17

- O JOTem Silvio. e '

JOlé Oarlol Ranke;
- o Ir. Pedro Reagll;
---:- a Ira. L.ri Splitter,

, Mund.tóek;
- o 8r� Lauró Koehler,

�

'em Barra do Rio Cerro;
- a Irta. Ellen

-

Silvia
Pródöhl;
- o Jovem Jaime

An,tOnio Bo.rtolini.

Dia 18
,

- O Ir. MaurlRanke;
- o' sr, Bugénio :Ga.

eho, em Jaraguazinho.
Dtia 19
,;_ O Ir. OIDirl,�M.y8r,

em Curitiba -PR-.

Dia 20
- A ira; Diva SabiDO

Tavares dá Gunha 'Mello;
,

- a sr.. Terezinha
Reck DUlqker;

Itepocuzlnho, nesre dislri- 'Tubarão, neste Estado,
lo filha de Siegfried Walz domiciliado e residente
e 'Herril fischer Walz. '"': na Rua JoinviU8,' nelta

'

,

.
\

"

-eídade, filho dé ':Blildo
edl'lal n. 8.960 de 3/1/15

. Burati fit Anita Werner
,

Adolfo Hafemano e BuratL. .

Leonora Vogel Ela, brasileira, selteíea,
Ele, brasileiro, solretro, do .lar, nascida em Tu

livrador. naecído em larlil- b�r��, nesta Es.tado, .do·

guá do Sul, domíctlíedo e mlclbad!, � �esldente n!l
restdeare em Gartbeldí, Rua Jo!nvIlII, nesta ,�l
neSle dtstriro, filho de dade, filha de AntoDlo

Valdir Möller e Frederico Hafemann e Ser- �arga8 �e Souza e Ma-
Doracl Piake ta Lipiosky Heíemean. ria Brasíl de Souza.

, Ele,\' ör:asileiro, soltelro, " EIß, brsetletra, solteira, Edital o; 8.966 de 8/7175
torneiro,' aesetdc 'em Jar.- do lar, nascida em lara
guií do Sul, domiciliado e guá do Sul, domiciliada e

'

realdeute em Tres Rios do residente' em Aho G.ribal-'
Norle, Deale distrito,. filho _

di, aeste dialrilo, filha de:
dt Alfredo Möller e' Ma- Hilário VO,gel e Eliadbela '

ria ,Schewinsky �Qller. Steindl Vorel.
Ela, brasileira, soltetra, EdUal D. 8.961 de -4/1/76do lar, nascida em, Iara-

gu. do Sul, dOmiciliada e

'relidenIe em Tr.s Rio.'
do Norte, Reale distrilo,
filhl de Affonso Piake e

Laure Wallow Piske.

,RegistfO Civil
, I

Aurea Mülle. Grubba� Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Oomarca de Jaragu'
do Sul, Estado f !ie Santa

, Catarina, BralO.
'

Fu Saber que oompareoe
ram no cartório exibindo os
documentol exigidos pela lei
afim d_ s_ habilitarem para

oasar-se

Ademir, Thomaz
Alexandre e

Ivete Temsselll

Cóp.il recebida de Brul·
que, aesre E.,�do.
Ele, briÍsileiro, solteiro,

padeiro, ólscido em Brue
que, neBle Ealado, domi·
.iliado e residente' em
Brusque, nêale Ellado,
filho de Hercilio Thomaz
AleXaDdre e Olivia Tho�
máz Alexandre.
Ela, brlsileira, solteira,

domestica; nascida em

Rio dos" Cedro., neBle

Eatado, domiciliada e r�
sideote neBle dislrilo, fi
lha de Nelo' Temaselli e

'Adil Treolini.
-

Edil.1 n. 8,962 de 4/1/1&
Osnir Mafra e

Olivia NicoleIti
ler; Cópia recebida do car-
-

'

o' garoto Júlio Cê-' 'Iórip de lodlial, lIeale Ea
••r MorbllJ. , lado.

,
,

IlIDlstrunmcIDltos �e Música
em ..eud, especialmenle
Gaita e Acordeões ,

Completo Sorrimento com �" a t20 blix()s
Bandoneon:

- Piano.: (,Fritz Dobberto
\'" ,'Grande' Vari'ed'ade de, mode,los ;

,

Harmônios "Bóhnlt
ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
lnltrumenlos, para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos
Violinos -, Violões ..:. Bandolios e Bimjos, '

Pllutas .... Clarinelas - Piston. - Saxofones
Trombones - Baixos eo Bateri.as completas
Pandei'ro8 .:... Chocalho,....... Mari!clila e Afuchês

Métodos - Cordas e Palh.tas .

Instrumentos pl Fanfair�: B�mbos - Tlimborês - Pralos e Cornetas

Para Músicos Profinionaia forneço là�bém Instrwilentos Eslr�n
'geirosl Violinos, Flautas e Clarinela�, Ii,o cB�ehm», Pistons., Trombonts

Saxofones, bem como bocaIS e Boqullhls estrangeiras

Para maiores informações,· consultem a

EIPEDIÇ10· 'URr . MISICll ÓE PIUU lOBS
.' "

.

. .

RUI Jorge L.cerda, 242 - Caixa POIlai. ã9

São' Bento _ d,o' Sul' Santa Càtarina

Oficina do Tibério

Leopolde da Rocha
Anacleto e

Claríce D'Amaceno

Ele" brasileiro, selteteo,
operário, nascido em Ja
raguá do Sul, ãemteílta
do e residente na Vil.
Leozi, neste distrito. fi
lho de Mareol Aneeleto
• Maria da Rocha Ana
clste.
Ela. brasileira, solteíre, i

do lar, nascida e. Jar.
gui do Sul, domiciliada
e residente na Vila Len- /

zi, nes,t. distrito, 'filha de
Leudtdino D'Amaêeno e

PauÍina'Ros8 D'Amaceno.
B para 'que qhegue ao 00-

nh_clmento de todos mandel
passar o ,presente edital que
ler' publicado pela imprensa
e em cartório onde será afixa
do ,durante 16 di's. Se alguém
souber de algum.lmpedimento
acule-:o p�ra OI Uns legais.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial
'

, Dia 25.[un. '

',r',
.

Luclnéla, filha de Onórlo (Leoe4d1a Lánga) Tecma,

I>Ia29
'

Lu�a, filha de Waldemar Baldui�o (Leonora Stenger) Todt
, Dia,30, "

'

Deis., filha de Antonio (Maria Vôltuoso) Gattll
'

Dia 01 Julho
'

JaqueUnl, filha da �en.ldo (Isolda) Uecker
,Dia 02 ,

Jean Carlos, filho de Asalr Fernandes (Bvanllde Maria) D1aa
Dia 03

Mirela; rUha de Luiz Francisco (RolaUa) Capraro
Dlet�r Paul; filho de Dletmar (Darci) Weege ,

, Dia 015 "

Mal'iiél., filha de Cláúdlo Nestor (Elvira Kn1SS) Zacko
Aelto Mary. filho de Mllton (Ta,rglna Nüme SOveltre da SUval
'.,

'

,

" Mensllú
,JoalInel Luciano, filho de Celso (Osnllda Minem),Fritz '

Di.OI , _..

Jean CrisWa., filho d. IDgo ViJi (AdellDal Wensersky
"Nos.os cumprlmentol, aOI Pais e Familiarei"

Elt, brasileiro, ,solteiro,
eslQfador, ,DOscido em

- O sr. Cl�ud'io ;Alipio JlraguiÍ do, Sul, dGmicili�r "

Stulzer, funcnonArlo de do e resid�Dle em ne�JéI
"A COMERCIAL"; I

<' cidade, filho de Silvino
- o Ir; Mário Müller; Mlfra e Nilda dos SilOtos
- a sra, Ltàia, elpo.a Mlfr.. '

'

do sr. Halll �eyer; Ela, brasileira, aOlleirll,�
- O !!Ir. VaDcelilau' -

- Tania Mara doa servente induslrial naaci-CillZ, eDl Barra do _ Rio R' C I. '

elS,.m orup.; da em Indai.1 neste EI-,Cerro; -, a sra. Gerta Wiel- tado domiciliada ce
. resl. '- o sr. Bruno Paulo k L

. ,"

N
' , , t ,

e ,aWI., em ereu denle em Indaial nesteOscar' Mahnke; Ramos; Estado, filha de Henrique-- o 81', Roberto Grand-
- Ci) ,Ir.. Osmar Borto- Nicoleui e Llura NicoleUi.,berg; Uni' , '

- o Ir. Victor ,Vier� ...:. o Ir. Reinoldo, Bar- B.ital n. 8.863 de 7/7/75
gutz;' , -

,

' tel.' WÜSOD Walz e
- a Irtll. Norma Sue- .Dia 22 Lidia Bar.ch

Iy Ilo�ft; ,

- Srta. LeDi PrestiDi., _ O Sr. José Ers- Ele', brasileiro, Iqlteiro,
I .hing; ,

construtor, naeeidQ em
.

J é B Maiaarallduba; .este Es-
...,.. o Ir. OI J. rala; tado, doinicili.ado e re8.- o sr. José Müller" dente na Rua eJoinville,:"_. Corupl;

,

- O jovem Gilmar .e'ta, eidade, filho, de
I L ( Victor Walz e Selli Walz.dsoa ietz Chico,). Ela, brasileira. solteira,
Dia 29 do lar, nallcida em Gua

ramirim, nelte E.tado,
Wi.. domiciliad.a e

r

residente
em Pi,arral; nelte Eata';'
ào,filhade Harry Bartich
e Maria B�rtlch.

'

Idital n; 8.964 de 7/7175
f

Herberto Krueger _

�onka Kru.ger
,

Oópia recebida do ear
tório ,de M8asaranduba.
neste E.tade.
Ele; brasileiro, 10Ueiro,

nascido ein. JaraguA do
Sul, domiciliado fit re.iw
dentá nelta cidad" filho
tle Bduardo Krueger e

Frieda Ziese Krual"r.
lIa, ,brasileira, loIteira,

, nalcida' em Mas8arandu-
ba, nelte Estado,' domi
eiIiada e resid'ente eDi

MalJsaranduba,' 'oeste Bs·
tado, filha de Alfredo
Krueger' ti R e i n a d a

Kru.ger.
'

Edital n. ,8.965 de 8/7/7i
Jair Antonio Burati e

VaDda Vargas oe Souza

Ele, brasileiro, solteiro,
operArio, nascido. em

Edital n. 8.9b8 de 0%/1/15
,

.

Edi,till n. 8.959 d. ,03/1/16
'lJ;lro 'Hornburg e

, Ilolda Walz,

Eil, brasilei,ro, solteiro, .

I.vrildor, nascido em
' la

raguêÍ do �ul, domicililJdo
te re.ideate em Ir.pocuzi·
aho, 'nesI. distrifo, ,filho
de Alex Hornburg e Ama0-
da Ruidiger Hornburg.
Eil, brasileira, lolleira,

do .lar,' ...scida em Oua
ramJrlm, nlsle E.,.do.
domiciliadil e reaideole em

- A.rno Junge, em

JoinviUe; ,

, - o sr. Rudolfo Kei-

Dia 21

- A 'Sra. Vianda
lhelm Dri•••eD;

,

- a Ira. Marly Mattar
Silva;

,

- 8 sra. Uargit ' M�y ,

Odebrecbt, ein Rio do
Sul -SG-; "

I
- Revdo. ,Pastor Eg

berto Schwanz�
- Revdo. pa.tor Her

mann Waidner, em Ale
IDBnha;

-

- o Ir'- Delfi.. Ra
d�enz, em JoinviUe;
- o ir. lamar Antenio

Schwartz; "

'

- 'o Ir. Edson Duarte;
- a sra. Angelina e8.

,posa ,do Sr, P e d r o
Schmitz; ,

- o Ir. GUilhe...e
Spengler.
Dia 24
- O Sr. Harry Buch-

mano;
,

- Laurita Nagel;
- o sr. Curt Kuahen

becker, e,m Rio de' J.a
Beiro.

"

"Aos aniversariantes
nOll8al Felicita,õ••"

PalecilDenlos
Dia OS Jalho

,

Avenllda OUVia JahD Gnelpel, nesta cldad., com 29 anos

,
Dia OCL" "

Antonio Leseovloz, em Garibaldi, com 78 anos
Ott. Schmlt;lt,. em ltapocuzlnho, com 10' anos

Dia 06
,

.

'

Alvln Enke; nesta oldade, com 86,anos
, Dlà '07

'
'

ROI.merl Maria NlooleU, nesta cldad., com 84 horas
O "CORREIO DO POVO" apresenta aOI enl"Qtados

condol.nci�l" \
BUlI

Leia e assine'
",

c;Correio do Povo"
,

UIll Jornal
'a ,Serviço d9 POTOeste

Semanário

Rua Barão do' Rio Branco, fundos, D. 67

Especializada V(?LKSWAGEN

, . ServiQos de lataria e' pinturas em geI'�I,
Retifica de' motQres, câmbio, ,etc ...

.Agradecemos a todos
f que nos prestigiam
.

"
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.ilcontros� dos vencedores. Oomo agora há uma de

\ter,mina.,ã:o ��p8cial do OND ,de '8utorizar ,e'quipes
!l jogar em 'menos de 72 horas,' lembram se que
recentemente oeureu Isto, poderão n08SOS' dírfgea-
tell pensar. em �razer uma grande equipe, natural
mente que rachandc se eomo se diz .na gf�ia, 8S

despesas, Fica a sugestãe que contari!,! naiuralmen-
�e com o apoio das autoridades Ido munícípío .

, '

E
' Nov;amente voltamos através de o "CORREIO

G.... Juventus � Colorado doParaná DO POVO" a vos dirigir algumas ,palavras jOTsnb
.) Ficou em .bof!! po�e�,,� 'título de vicecampeio .E\ [ogão de ,bola amanhã. aqui jaragululDses.'O Movimento Arenis1a\.Jovem (MAJ)

do Cerlame da Prlmelra DIVIsa0 EXlra de Proüssto- de Jaraguá du Sul, ora em fase de organização, é

nais .da Liga llraguael'u�é de Deápertos, Creio que ."
. O Colersdo do Paraná cllm sua equípe mista. um movímente 8adi� qual .seja de trazer para o

�ae"endi reuniu mértres em 'sua participação das drs- mas integrada' dfil bons valores que já atuaram in. aeío da Aliança Renovadora Nacional, aqueles jo.

putas, prlnctpelmente no returno para chegar
.

ii COD- alusiva n08 quadros principais da equíps, vem
venl que vendo a oece8sidadfil cada vez mpis pree

quisIa do rírulo de vice campeão, uma vez que o lu- atuar amanhi- frente ao jUTentus dest,.. eldade em m,ente de 8ua atuação em todos es setores, começa

ventua demonsrrou ser na atualidade a melhor equípe _

' prelio que servi,rá para a entrega' de faixas a08' I
a despertar sua atenção para a' polítlce. 18t�8 mes

do flollebol-loc,�I, Anles das díspuras do Certame, me jogadores e dírlgeutes do Moleque Travesso, cam-
mos jovens que hoje jâ decidem em favor do en-

lembro bem só' se falava em luventue em 1.0 plano e' peões da Prímetronaua Liga Jaraguaense de Des grandecimento do nosso querido pais.
.

-,

no E�trêla como i! segunda for,ça do futebol-da, ctda- pertos. lOS eurennímentos eom os dirigentes do time ' Hoje aOB joven. delta eidade, .proveitaremos

de pelo que vinham realizando ulumemenré �s duas \ paranaense chegaralD a um bom termo, sem antes "a oportUDidade para dizer d'a importância do MAJ

equipes No primeiro turno o Baependi começou perl. os mentores do quadro local terem eonaultado Oll
,e o' que ,representa a' sua atua910 no movimento

ditante .par. Ilrmer-se ne segunda fase das di,spulas dirig�ntes do Caxias de .Jotnvtlle, Hercilio Luz de. dé r800v8.,i,0 polítlca porque palsa nOI&O pais. Os

mas chegando em igualdad� de condições com o Es- Tubarão e Carlos Renaux de
_ Brusque .sem qual- joVer;l8 ao ingres3arem no Movi,lDento Areníste Jo

Irêla de Nereu Ramos, sendo ueceesérte uma. dispUl1 quer sucesso. Os gastos d� equipe (1e Loreno Mar. Tem, tem direito a ,exerce�em pOlteriormellte o

em melhor de ã ponros.. No primeiro eneoatro levado catto com 8 vinda do timt! do Paraná, naturalmen- díreíto à voto para a -escolha de candidatos a Pre

II eteíto em Nereu Ramol II equlpe de SablriÍ' .Iogrou te que serão cobertos. pois ao nOS80 ver' trata-se feito e Vice do município. Sendo ,Isim refutamoa

I rlevar iS melhor, para no úlrimo domiD_ro conseruir o de um prélio dos. maís stratiTo& e como ffizamol. " como da mais alta import8.�cia a participaçlio dos

tflulo depois �e um enpale em IIXt nO' lempo _,rérula nio.!I!Ie �em notfcià 9a búltima vez 61Q' que_ I uma
.

joveos de ambos' os 8exos, no movimento que "isa

menlar. Corr�lo do Povo DOS Esportes, eodereça' a, eqUlde; (Jo Paraná esteve em Jaraguá do Sul Eilte.
- enganjar, todos aqueles que' cQntandQ até 35 a008

família dzurra os. efusivos 'Cumprimenlos pela conquiiJ-· gasto� representam um inve8timento' de aproxima. desejam decid,ir através de sua atuação, em favor

la do lílUlo de vice campeio ,do futebol loeál: t1amente 6 mil cruzeir9s com pagamento 'da cota de melh.ores dias para todQII 0'8 nOl808 habitantes.

,

".
, '. Ido time do polorado para o jogo •. despesa8' de Decida-,sG jovem, optaBdo pelo MOTimento Arenista

2) O Juveolus que vem liderando II pont •.• do viagem, para que a f8'8ta da entrega de faixa8 88" Jov,m de Jaraguá do Sul. Sua parcela de eontri-
.

nOs80 futebol nei�s últimos Inos joga IImanhã I. tar- ja ,realmente condig:na com a' boa fase que atraTes-' buiçlo' na renovaçAo poUtic., nada mais 'do que
de frenle .0 Misto do Colorado do Paranä que vem .a o tim8- jUTentino em n08SO ,futebol. QUé�em�1I um chamamento, as deeisõ98 importantes na esfera

com'excelentu,.,lélâs muitos dos quais já atuaram no crer que a inip0rt�ncia do jogo Colorado (io-Para- pol1tica nacional. E para provar de que o M,AJ de

quadro principal, em 'iogo qui servirá para os joga- ná til JUVeDtus local por' si só motivo 'ao público Jarag�á se encontr� no bOIB C8minho,� já estamos

dores juventinol reeeberem� as faixas �omo campeões local a comparecer na tarde de amanhã- ao E$tádio B'.oS preparanilo·· para convidar sua :Exa. AntOnio

do Certame ,da Pl'imeirona local. ,CreiQ que· é uma João, Marcattö em Jarllguá Esquerdo. .

Oarlos-Konder Reis, Qigni8s1mo governador' do Es-

bOI pedida este encontro amisloso.· levando·se .em
'

".
.

tado, dei Santa Catarina.
-

e Salamão Riba8 Junior

consideração por parle dos forcedorestjuvenlinos e 'os' Frasseto: Comissão Técnica ,dos. I ·.S�cre�ário da: Educação, d�à�- exp06n�ias dentro

despOi'fiSlilS em geral 'de que ,a eql:lipe' além de ler
JASe d

..

Ih
.

h
da Abança Renovadera NacIOnal. catarInense, para

\ conguislado"o importante lílulo, promove GI vinda de .' evera, escQ er. em 'lul o os atos de pOSlle da primeiu diretoria dó Movimen-

uma equipe de reconhecida calegoria e constiluindo- Sede de 76
"

. to Art!Oista Joyem' de- 'Jar�gu' ,do Sut
.

8e mesmo em 'uma no'vidade para o públiço local. Não
. Para. encerrarmos ,noB80' comentário de hoje,

sei a última vez que 'uma equipe parilnaeose de.nome, Ademar Lotin, Frasseto, integran,te da Comis": . pois teremos a oporlUnidade de muita8 vezes te-

,veio jogar atrui 2m Jaraguá� e por este .motivá o pré- '. são Técnica. dos JASO,iDforllDou nll semlina que pas-
carmos aqui nOSS8 opinião, queremos dizer 8 voce

'Iio deverá ser presenciado 'por fodos nós. A' noHe
.

ii 10U,' de que juntamente com S6US cUJmpanheirol de jüvem jaragua6nse, que o ,Presidente do Legislati
diretoria do .Moleque Travesso eslará recepciocando diretoria deverão esc'Olher li cidade 8ede d08 pró- vo local edil José Alberto Klitzke Zeca para, 08,

seus jogaâores e convidados especiais com 'um ág:a,'- ximos JOg08 Abertos de Santa Catarina BO ano de �migos,- 88tá a disposição de todos quanto queiram
.' pe em comemoração ao IHule.. "Conv.idamos a todos. 76, iilHla no' mfes de Jblhó..

\

O que oéorre� é -,que ,ingr8-lnj'�r na politica. are'nista na secretarili' da cA-
.

08 desporlislas para presligiare� ani.anhã' as .03 ho um' elemento ligado a' imprensa d!l çidade está sen inara da8 9 as 11 poras de s:egunda a sexta feira.

ru, �a tarde ao enc,onlro .�nlre Juvenlus e Ml8to; d,o ',do pro'ces8ado 'na justiça desta comarca, e no que Destacamos aqui também o trabalho do jovem·
ColorIdo do Parana, no Jogq da enlrega de faIxas' o referido 'julgamento, tenha:_'S8 encerrado, será pos. Charles Harnaok popUlar Teco em favoi' do ere�,
aos IIlléras do ,Mole:'!_ue Travesso,_ .'

"

. slvel, a ,CT d.e posse do &ell resultado anunciar. cimento do' M'ovi'ment(j arenista Jovem de Jaraguá

.

3l � conflr,maçao da hb!raçllo da v�rba ,de 260 cidade que sediatá em 1976 a
- maior'

.

competição do Su]! E para; termioar. "EsIDU, com o Movimeato Irellsta

mil. cruz_elros p�r� a construçae d�, alm.eJado, Jalado poli esportiva do �stado. S�m .me'âo de errar eu, Jovem".
-

� dl�CUlldo-.Pal�clo d� EspoNes dt:sla cldade,vem reö- editoI:-de esportel!! de8ta folho, o.pino de que Jara-. ..../�.',;�-- -------......-_

firmar � pl'omelldo pelo .Sr .. governador do ESlado gué deverá me.mo ser a sede da competição. . ,_ '.,.. -: .

" '\ .

Konder Reis de que 8 cidade,de' Jaraguá do Sul,para·
.

L
·

K· S 'A I d C" d B ·b·dos feslejos dé ,seu cenl�Dário terá meamo uma 9brd ,Baependi Empata e Sagra-s� Ull leneß • • n . e oma e ,e I as
d. gran�e vulto. ,o Depaftilr:n,enlo AUlonomo de Bdi-

V eficações (OAB) que já constrÓi .•Q mesmo_' local o
'

. ice ampe�o" da Primeiron� " _CGCMf' 84429844/0001-42
prédio' �o CIP, será�o respoRsiÍvel p�ld execuÇão da ,'. ) .

almejj!da' obra que deverá �em dúvic:Ja ser a responsá- Ao empatar caio o ESlrêla de Nereu Ramos. no

vel pela· redenção do esper.e; iI.mildQ.r local, muito �m� -último. domingo, o CA Baepend,i: logrou sagrar-se vice-

bOI'IiI' ·já contemo! C8m outras praças de esporles. "Es- campeão do Certame da Primeira Divisa0 Extra' de

lamos mesmo ii cámi,nho. de- sediármos O.S JASC de Profissionais da LID cujo -,hulo de campeão ficou em .

76:" ,
' p�der do Juvenlus. Os dóis gols da partida foram ,assi-

" . I ' 'Pslados DO 1.° terppo, através de Oeki par. o IEst:êla-

Seleça:"o de Futeb'oI de S'alão" aos 27 minuta., pàra o ponteiro,esqUerdo Aldinho do
, .' - .' ,

,'.. ,

Baependl �mpillar ,aos M e confirmar o IHulo de vice-

do ;Sesi _Iniciou seUs Treinamentos campeio, pOis -oa primeira.partid� da serie melhor de
,

'

-

ã pontos o lime azurra já havia cons�guido a vitória
Sob 88 ordens. 'de Zeca Lanznaster o -selecio-' por 2xO. O �mpllle biuill!lva�porta'nto ao time de Seba-_

nado de Futebol de Salão do SESI desta cidade r� o que àcabou acontecendo.
iniciou sêus treina,mentos visando a8 elimioatórias '

da modalidade no final do mês em' São, Bento.o
.

Jogador do EstréIa terá sua
Sul, contra 08 selecionados desta cidade, Rio Ne-.

... "'..
,.

grinho,�' Canoinhas.. SérgiDho, -Aloion., Dalbergio, r.condição, de. i<>go cassada
Zeça, I Alceu e os d@msil . oonvocados tem- enorme '

..

-
/

responsábili<lade, pois ao"n08S0 ver.. é .

urgente 'e

.

,- Ao que ludo indica o, jogador' :Ademir
. Bell' do

promete de que o n0880 futebol de IsBlão está. em ' Estrêlá de Nereu Ramos ter. suá c0ndição .d. jogo

divida com Jaragui em virtude àa. más campanhas' cass'lIda .junlo.&I Liga ]araguilense de,Désport05, pois

em outras eliminatórias -neste sentido. E também é a n0'811 reportagem descobriu de que o
.

mesmo es'·á
,

hora de ,iermos um cam,peonato "nesta modalidade filla�Q ii, Liga Blumeni!luense de Futebol, ontte arull pela

por demais difundidâ oa city.. . :"; defesa das cores do ülóriiJ, de Rodeio. Mais um 'aba-
, - caxl para ti nossa,Junta DiSCiplinar Desportiva que vem

'. Viag'em/ de Strebe a ..

'

Capital punindo com �everidade os casos de Indlciplina que

.1 ,

' vem ocorrendo, no ,esporte local. ,�
.

.'

O
I

Prefeito' Mun'icipal Eugênio Strebe, Da última ,Na 'semana que l2àssöu' um emissário d'o Vasto'

quarta feira foi 8 Florianópolis levando. consigo .
li Verde que lambém dispula o cerlame pela LBF esleve

lei de doação de átea de terras para, o governo,do . em JaraguêÍ oporluoidade que .Ievóu qJalerial comproba-
.

estado iniciar a edi,ficaçãe do' Palácio de ,Esportes tório e que provam -ellar AdemIr Bell 'inlcrilQ leg:al,:'"

�e Jaraguá do 'SUli cujas obras �o'derio' ter seu' meDle ,'pelo, Estrêla,
.

isfo junlo a LJD inas incorrendo

IniCio ainda no decorrt!r deste mês de Julho ao n,o 'grlfve érro de lambém lItuar em 'defesa,\ das cores

que tudo indica. Pelo. menos assim 'é a' movimenta- do Glória de Rodeio. O emissário estavll de posse'

ção �anto por parte dos man4atários estaQuais co- igualmeó!e da �Jimula do :jogo: em qu� Q GIÓ.ria derró�
mo municipais.

' .'

-":
I

.

\ toti DO Vasto Verde que aciilbou proleslando. Vamos.
. ,aguardar os i!contecimenlOs, sendo es ra uma nolícia

E ·Para Comemorar' os 99 Anos "furo" desta coluniiJ de esportes.
.

.

-Nada?

Correio do Povo
nos Esportes

.

GeraldoJosé Comenta ...

Não seria de má idéia a realização de um CA rr M·
••

I'· ,

d· z'
.

'

CESgran'dt; eocontro ,para a co;memora,çio dos 99 anOB.. ama a unlclpa In lea' eca'parao I'

à� existência' de Jaraguá do Sul. . NO.80s dirigen-
" I. .

tes esportivos poderi.am unir força8 para a reali- O Presidenle do 'LegislativQ Ja�aguaense. 'José
zaçäo de um torneio relâmpago como acontece em Alberto Klilzke foi indicado pela Casa de L�is I para

outras cjdBd�t!l. citando' coind I exem,plo a vinda de .cupar o cargo af,to ii Câmara no Conselhp de E��
Uma grande equipe p/atusr no .ábado !r..nte ao Juven· genharia Sanilária, órgão superIor do SAMAB ê que
tus ou Baependi e na preliminar envoITer-se-ia iguaJ- apesar de ter sido criado há anos, someo,te agora te-

Qlellte a equipe do Estréia par.. no domingo �8ver OI rá .eus clr 08 preenchid�.. '

....�---- .

j

'.'Y.W

Edital de Convocação
. �8sembléia Ger�l Ordinária

• �São convi�ildo& os Senhores Acióni,sl.s da Luiz
Kienen S.A. Ind: e Com. de Bebidas, para �s5elÍJbléia
OerGl,l Ordinária que será r�alizãda, em 04 de, AgoslQ
de 1976, na S�d8.'Social ii Av. Mal. Deodoro da Fon
se�., n:O 667 em Jaraguá do Sul (SC), as 16 horls,
para delíbera�em sobre. II �eguinte:.

ORDEM DO, .DIA
1.. - Exame, diacussão _e aprovação do Relató�

rio di! Direloria, demonslração da Conl.
de Lucros e Perd'as,' Balariço Geral e Pa-

,'\ recer do Conselho F:iscal.
�

. 2.° Eleição do Conselho Fisc'al.
.

3.0 - Assunro.s Divcraos
. Nota. Acham-se li disposição .dos Se·

nhores AcioDisJ.as. os documenlos de que trat. o' arti·
go 99 do decrelo Lei 26.27.-

Jaraguá do S�I, 03 de 'Julho .de 1975

'Oerhardt A: E, Lessmann Dir. Comercial
CPF' 019657999

Escritório
.

" ,

A
-

CQ'MERCIAL
ADVOCACIA· - COITABILIOADE - SEGUROS

. I
.

\.'
'

.

"

,An;tonio ...José Gonçalves
Bel. em Administração de Empresas

YvonneAliceSc!'1möckel Gónçalv�s
,

Técnica, em Con,fal;>ilidade
CPF 093090989-õõ

Ruà I (Mal. Deodoro)· 122/130.
Fone 72'9Q91 - Cx; Po.tal, 19

Jaraguá do Sul Sánta C.tai1na
,

Recursos fiscais e adminJs1ratiyo8 - Con1abUidade
.

. 'Serviço de marcas e pateJ;ltés - fotocópias
LeglBlaçlo trabalh1�ta, e INPS ,- Seguros em geral

�. ,Serviços aéreos Varig, '

Desde 194� à .ervtço do progresso· de Jaraguá do SUl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Luiz Kienen S.A. -Quo ..

'

Vadis Magister?
Indústria e ComérCio de Bebidas

CGCMF 8442984410001-42
RELA TÓRIO

, Muita gente já ter' ouvido esta' célebre per
gunta de S. Pedro ac Mestre, quando abandonava
Roma e talvez leram o lindo romance com este tí-

.

. tulo. ,I'
\

. Na dístrfbulção' do mundo. conhecido para
8vangelização Roma tocou a S. Pedro. Uma tarefa

. sobre humana, só com o auxilio de Deus poderia
levá-Ia a termo Ao entrar na cidade, modestamenté
vestido, descalço, foi abordado por um 'desocupado'
Da Estrada da cíãade e que ali estava á cata. de
noticias. Quiz saber do extranho personagem donde
vinha 8 para q!!tl. Soube que o peregrino vinha

, pregar uma nova religião. Havia tantas em Roma
., e. sería Interessante conhecer mais, uma,

Mas uma uova religião só um' perscnsgem bem
emplstolado poderia pregä-le. ,

.

. .

-,Traz entio recomendação dos poderosos?
perguntou o curioso.. .

'

. -- Nio venho de um.. -provlncia ocupada; por
lina} a mais detestada pelos Romano,. _' ·Fioam eOIlTidadoll os Senhores Acionistas para

.

,

- Freqüentou então, ai escolae d�1 grandes uma Assembléia Geral Extraordinária, 8 ter lugar
mestres, traz. títulos? v na sede social, à Av. Mal. Deodoro, 789, D�sta, ci,

.
- Minha profissão é aquela e mostr�u uns dade de Jaraguá do Sul, àB 15 heras, do eha 15 de

pescadores lidando com a rede.
.

.

<,

julho de 1975, para apreciar, 8 Beguinte ordem de
- A tua religiio então • -favor dos poderosos, dia� .

dOIll riCOS? -,

.

a) - Aumento do capital social de Or$
.

360.000,00, para Cr$ 1.080.000.00, medi�nt.. o apro-;_ Peio contrário, minha reliiiio. Ooudena o' veitamento da quantia de Cr$ 178.876,51 da COD.ta
amor ás riquezas, é a religião dos humildes, relí de Fuado Espeoial de. Aumento de Oapital - Leigião aUltera, O Autor dela era ,chamado Hemem das 4.357, Cr$ 18.288.31, dß eenta Fundo de Reserva,dore. 8'morreu pregado numa cruz, eondenado por . 'Especial e Cr$ 522.835,18, da conta de Fundo de
um governador romano. Reservas Livrei.

Estava bem recomendado! O romano desceu- Pelo eompareeimento, desde já agradece
.

pado ,ntendia cada vez meDOS. :m aomo S8U, líunga-
.

.'
�

A Diretoria
ro fosse pregar demoeraeía em MOlcow. Sem títules. Jaraguá do 8ul, 23 do junho de '1975,
sem recomendaçio. sem proteção, sem nada, pregar

' Victor Bauer ---' Diretor Presidente
uma religião fundado por um Homem morto de uma

'-f.:

.

CPF - 0�4S58139
morte infamante, uma religião que condena Ol!l' ,,1- AVISO '

'cios, 8Ó mesmo UIB viBionário ou um homelB .

�
que nao 8staTa equilibrando bem do juizo. Acham-se à. disposição dos Senhores AcioqilllS,

.

.

.

na sede social, à Av. Mal .. De�.doro, ,739, neSri! cida-S. Pedro eoníinuou '" jornada.' ti o· romano de de Jaraguá. do Sul, os documentos de que Irata oficftU olhando eompa8sivamente para ele; Pobre arr. 99 do Dec.· Lei - �.6�1, de 26/09/40Homem: .'
. ". .

, Jaraguá do, Sul, 23 de junh_,o de 1975 .

As dificuldades foram im.ensaB. Pregar austeri·, -'. ".'
c A Diretoriadade na: capital dos vicios, era temeridade, O apoa ...

tolo foi rltiieularizaclo. perseguido .. ameaçado. ,
'

eida�'e. Aqui não' lIá pé, ',Uis88 e ia se r�tirando da Comissão Municipal', de -Saúd, r de
.

.�' Na salda da cidade com grandes surpreza en- J'" I·
'

."",

aontrou' Nosso Senhor com'la cruz ás costas. Fazia aragua rea IlaU reunlaamuitos an08 que Jesus tinha morrido na cruz. ,.

- QU!)' vadis? Magister (ondA vais Mestre)
perguntou S. Pedro.

- Vou a Roma para ser crucificado de novo.
8. 'Pedro· entendeu e a alma generosa do

Apostolo reanimou-se e voltou a Roma. Continuou a

pregaçAo. Aos poucos os' frutos foram \aparec8ndo
a ·ponto de, preocupar as autoridades �e Roma, 'ado
radores de Jupiter e de uma legiio de· deu·ses. S.
Pedro aelou o seu\apostolado eom o próprio 8angue,'
foi,.' eOmO o Mestr:-e, pregado' na cruz. Os Xrutol aí'
8stio: • eapital do paganismo' hoje • capital do
CrlsUanilmo. .

.

Eltá. Da hora de S.. Pedre. voltar a terr& e l"e

cometar a' pregação. Naquele tempo- a perseguiçlQ
contra· o Cri8tianislDO. nl,o tJ'staTa tio .Uabolicamen
te organisada como hoje.

_

V.P. Pr6prios-V. Mercado
ria.,' Frete•• R. Di.'eflaB.
M_ Primi, Meroadorias, IIIl
P08_tOI, FGTS, Ã.. Trabalho, .

IPI, 10M. S. C.IUra' Ter
ceiros, S. Oargal, S. Incen.
dio. Ord_enaclos, Sl16rioB, .

Férias. 13.0) Proterr8, 110-
bral. D, Geraill. Prejuizo'� - Na 16grima pequenina
Velldl :B••I M6.,eiR, De- que em teus oihos brilha -e brota,
precil9õel, R. Legal, A. D.

"

.

lúz a 'estrala que'Hum.ina .

.

Allembi. GiraI. 3.18.).105.70 ••ioha vida 11m rota!
S�'186.105.70 3.186.!e5,70 . ,

.

_' O qUI eateroece enio palsa;
Jaraglli do Sul, 15 d. Agolto da 1974. o que ma deixa feliz .

.

.

'" é a .er.nís8i�a gr8ça ,

. Oerhardt_Â.E. L••.•!Dlnn .01 tchauIIJinho8 infantisl
.

D. Comercial e T. em Oontabdtdali. .

'\.R8,iltro.: D.•.O. 178.�18 - C.R.O.�SO. 2(210 Pal.eia., moça bonita,
P d C· Ih F· I e és um rio de beleza•..•arecer O 08se'0 Isca o meu cór_çio palpita,

leyado na correnteza.

Senhores Acionistas, em cumprimento ,ã deter
minaQões legais e Bstatutirias, SllblJletemo,s à apre
eiaeão de V. Sn, o Balanço Ger�l, e respectiva- Ds
monstração da Oonta de Lueros 'e Perdas; bem eo

mo o' Pa.reeer do Oenaelho Físöal ref$r�nte. ao exer
cício de 16 de Agôsto de 197.3 8 15 de Agôlllto de
1974. Ficando outrossim, esta Diretoria ao inteiro
d'ispor dOIil' Senhores' :Âeionistas para' quaisquer
esclarecimentolil. neeess6rios; .-

, r

Jaragui do' iul, 15 de Set.mbro da 1974.

Ger.hard' A. E. Lesemann D. Oomereial.

Balanço Geral encerrado em

15 de Agôslo de 1974.
I, •

)
,ATIVO

trnobütaado
Imóveis Benf9horia.�.lti,'0 I. Conta Rea
talia9ão-Oonstruções.'
Estavel

345.465,39

VasÍlhame"M. Utensílios-Mo Inshlaçõe.
Velc.lol!l·1I8rca� e Pate.tes.·

Disponível'
Oaixa-Banco!.

.
57.821"U

Req_lizável a Curto e Longo Prazo

- 936.365,65

C. Oorrentes-Fern. CQnta adiantameato
P. Aca.bados-M. Pd lira'M. Prima SeouB-
diria·Mercadori8B Petrobräs - .Adicional
Leis 1474 5) -2973/56 Pretisão Trab,
},hista-Adicional BNDE- B. Or·efisul S.A.'
Cr.fiél S.A.-Sudepe BudeDe.O. Da ltle-,_
'robrás·Embra.r�IBDF-Fundesc - Ã.çõel
de outras .Emprê888_ .

Compensação
AQÕeS 'e� Ga�oã,o-Apólices d. Segúros. 606.451,32

� 2.870.mu .ll

423.917,34

PA.S8ITO
Não E�igível

Capital-F.R. Legal-F. para' Aumento
Oapital-l:i'.R. Especial-F.' Indeniz,8tãe
TrabalhiSta Fundo de Depreeiaoão.· 1110.655,96

. Exigível a Curto e L:ongo Prazo,
-'

Forneoedores T..A P8g�r I. Renda R.
Fonte· Banco Bruil g.Ã.. 'Pasep. B. Do
Brasil S.A. EtDpr./Iödostrial.
Cqmpensaçao' ; r

Oanção da Diretoria Valôres Segarados. 506451,32
Pendente

Â Dis,o.ição da Ã.sllmbléii �eral.

39!.348,87

260;664,96
2.37().021,11

Demonstraçã� da- Conta de Lacros e Perd.as-
J .

encerrada em 15 de ,Agôste de 1974.
Cillas

3,186.105.78
-..

\

Irmlo Leio Magno

" ·1'
CO.p.las

" '

':" Eno Teodoro Wallke

"

Senhores Aoionistas. Os abaixo auinados
.embros do Con.elho Filàal da Lu,iz Kie��n S....

Quando Pero Vaz encetaInd. e Oom. d.• Bebidas,
.
I8tabelecida à At. Mal.

a carta. naqueJe Abril,neodoro� 667, nesta cidade" tendo' .xa·minado deU-
.ila80e o primeiro�poetadamente, o Balan90 Geral, Relatório e I Oonta de
das b.leza, do Bra"il..Lucrol e Perdas, que Ihe�.foràm àpl'e••n'adas pela.

Dir.toda relati,o aó periodo d. 16/8/73 a 15/08/74 ,Qtfe farei ooai tantos beijosIão de pare.er de que 08 melmns .a encontram em.
e guardados para te da}'?'perfeita ordem e fora. el.borade. Isguindo a8 nor·
Q'ue farei? Sio todos teuB.mas eont6bais. rezão pela qual d8fe� ler � aprou- acho bom Tire. buscar!dos pelol S.nhores Ã.cionistu em Assembléia Geral

Ordioiria. .
� ...'

.

Jaraguá d. Sul, 30 de Agolto �e 1.974,.
r Bruno HeilO - OPF OH�612849

Airton F. Ramo. - OPF 103962929'
H.nrique Wolff - OPF 104359809

,

Saudade, quando se aden8a
. am nO.80 sentir dorido,

.

, a intim,. e _fiel presença
de um' bem ausinte querido.
1011 clrlos.: "CopIa" 6 Iro,. em eB8t.lhano.
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AI�8rtl Bauar S.A. 'Industria e Cumércio
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Assembléia Geral Ordinária
'Edital de Convocação

. t::"icam eonvldedoe os senhores Acionisras pari
assistirem '. a uma Assembleia. Gerel Ordtnãrta. ii ter
lugar na sede social à Av. Mal. Deodoro, 1'69, ne8ta
Cidade dê Jaraguá do S�I, às 10 horas do dia 31 dr
julho de 1,975, para apreciar CI seguínte ordem dQ qil:

a) - Discussão' e eprovação do Relalório. Ba
lanço, Geral encerrado em 1I1 de dezembro de 1974 e
o Parecer do Gonselho Fiscal;

-

b') -- Eleição do novo Consel�o Fiscal;
c) - Assuntos de tnteresse da' sociedade.

J1raguéÍ do, Sul, 23 de junho .de 1975·
.

'. Victor Bauer - Diretor Presidenre
CPF - 004358139

. Assembléia Geral Extraordinária
Edital ,de '�onvooaQão

.

Tendo por 10c�1 o audilório da ACIjS reuniu':se
mais urná vez ii Comissão Mu.i'cipal de Saúde. d�5ra
cidöde, qUllDdo. 3 assúnros foram enfocados" p,elos
presentes, enlre os. quais, elementos da ACARBSC,
Posto de Saúde. Açã'(j SQcial. SeSI, Mobral, cooe
SA, Pref�ilo ê Vice e Rosemeira· P. d,a Cunha seere
rária da CMS. No início dos Irabalhol foi feil·a uma
avaliação do que foi fi semana. da saúde des'envolvida
receíJlemenle em_ Jaraguá quando quase 10 'mil pes
soas (oram aling'idas pela campanha encera�1iI em ,fa
vor de lodos viveram com melhor íáúde. O nivel' foi
consi'derado muHo bom. o' que DOS incentiva a conU
puarmo8 d'!senvolven(do rrabalhos neille ,&enlido, afir·
mou ii secreraria da CMS. O concurso Minha Escola
e iii Mais Bonita, lançando duraoie ii Semana í:til 5aú
de, e que! consisre 00 inreresse daa, A810ciações' de
Pais e Profcssores a alunos melhorarem II' imagem
dOI esN.belecimenrol de ensino, deverá ter seu ponlo
IItO elil Sel.ambra após e dil ti qU'ilndo serão . feilas
IS. avalilçõel por 13ma co .. i.lão gue- deverá ser for...
mild., Tainbém aerão pr.rramadas visilas dos inle
granIes da Comissão Municipal de Saúde 118 escolas.
do inlerior onde o concuÍ'ao esrá Ie desenvolvendo. O
"que remos Dorado 1101. finais de

_. semi••: afirmou ..

I

acereraria
..
do órgão é de que' pais de alunos. eares t

os professores esrio mudando a cadl dil que passl
IS imagens destas escolas com, ,pinrlJrls, l!mpezBI;
conslrução, de fos••s� e outros daralhes importantes P'- '

ra ro'dos viverem melhor. Os planos de Irabalho di
CMS aré.o fin.1 do aRO foi ourfo rópico _.bordado,
aendo que os eXimes de fezes qUI deveriam s.er rea
nZilldos Gnreli deveriio mérecer doravante IS .rençõe�
do órgão.

Documentos' .Roubados .'

. !

. eu� ÀLeXANORe 'HÁAKE, brasil�iro, ca

sado. comerciante, residente, e domiciliado à Rua
6 (Cei. PrOCÓpi9 Gomes de Oliveira), 140 decla
ro para os devido. nns que.; foi' roubado do' inle- .

rior do veícuio OI seguintes �ocumenros:
Cerriflcado de propriedade do veículo FORD

DICK UP, ano 1950, capacidllde para 100 kg .

de
carfa. e Taxa Rodoviária' Unica (TRU)..

. Jaragu4Í d. Sul-SC-, 02 de Julho de 197&
.'

-

.' Alexlodre Hillike

P.S.: Caso alguém tenha encontrado os
doeumenros, favor enrréiar à' Rua 6 (Cei. Pro
cópio Gome. de Oliveira), no Açougue de ,aua
proprie�ade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Doutor Alvaro â\,andell1 Filho; Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguã do Bul, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei ete, . ..
..

,
'FAZ SABBR aos que o prelente edital de citaçlo e in

timaçAo, com o prazo de trinta dialI, virem ou dêle conheci

mento tiverem e intenessar possa, que por parte de, Alydia
lIass Corrêa, através seu battante procurador; advogado dr.
Irlneu José Rub1n1 e Dr. Frledel Schacht. lhe foi d1r1g1da a

pettçlo do seguinte teôr: Exm,o Sr. Dr. Juiz de Direito da Co
marca de Jaraguã do Sul. SC; ALYDIA MASS COR�A, bra-,
.Ueira, caiada, separada de fato de ,seu marido, de prendas

. domêetícas, residente e domiclUada à Rua Rio Branco, b.O 553,
nesta eidade e Comarca, por seus bastante procuradore.
infra-aslinados (instrumento de procu:raQlo anexo), com' todo
o respeito e de acordo com o arUgo 317; n.- IV do Código
CiVil, vem a V. Ex.a para mover a ,presente AQÃO ORDINA
RIA DE DBSQUITB contra DEOCLECIO COR�A, marido da

Supte., brasileiro, .de profisslo ignorada, encontrando-se em

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. pelas razõe� que passa •

expör: - l' - Casou-se a peticionária com o Réu ,aos 35 de
'novembro .de 1844, nesta cidade e Comarca, como bem se vê
da inclusa Certidlo de Casamento (doc. n.O Z); II - Desta

lIJlfão exístem dual fllhas, Isolde Corria e Iracema . Corrêa,
ambas casadas; ., caIai n40 possuia beBs; In - A vida a dois

sempre fo. um martirfo para a peticionária, eis que o \ Réu;
al�m de dar..le à embriaguês, agredia-a constantemente flsica
e moralmentei 'IV - Por volta do ano de 1952, sem moitvo

justo ou plausivel, o Réu abandon.ou o lar eonjugal, indo re

sidir em lugar incerto e nlo sabido desde entlo. nlo tendo
sido pOlsivel,à Supte., até'hoje e apesar dos esfôrqos empre

gados laber do . domicilio dele. B) O DIRElTO É p!lcfficG
cristalizado mesmo, o entendimento dos doutrlnad.ores e do.
tribunals de que o abandono .sem motivo que o justifique.

'. basta para motivar e fundamentar .um pedido 4e desquite por
I

•

parte do cônjuge abandonado. No caso em apreço, o abando-
.

no se prolonga por mais 'de vinte ano�. o que cODstitul fia

grante infraçlo dos develles conjugais. ellpacialmente dOll re

fer.�ntes à coabUaçlo e assistência.' O Código Civil coDsagr..
tais principlos no artigo 1]7, Il.� IV quando reconhece como

motivo determinallte do desquite o abandono VOlutérlo do lar

oonjugal, durante doll anos ,continuos. A atitude do Réu

expressa fie,m 1I0mbra de dúvida tanto o ânimo de nlo mal
-

voltar ao domlcfllo conjugal.bem como a ausência da justa
eausa para assim proceder. "O abandono do 'lar é motivo de

desquite, desde. que seja por mais de dois anos e tenha sido

volunt'rio. Poderi ser invocado por qualquer dOI - �ônluges
Ie inocente. Trata-se de' causa peremptória, porquanto prova
do o fato, com a: satisfaçlo das eldgências legais, cumpre ao_

" J� decretá-lo,
.

ante a lua prudente apr.eciação das provas...
"

(RT - 2681238). NO,CASO EM, TELA NÃO RE�'fA DÚ
VIDA QUANTO Ã PROCEDENCIA DO DESQUITE. C) PROVAS

, Além do documento era juntado, oomo prova dos fatoB acima.
requer a peticionária a ouvida das tel,.muDhas a final ano

laqas: D) REQUERIMENTO . .". vista do exposto, requer a V.
Ex.!! que se digne de julgar procedente a ação ora ajuizada.
condenando o Réu como cônjuge CUlpado (G. Civil, art. 317, IV)
além de condenaçio Bas demall pron�ciações de direito. Nlo

havendo neoessldade de separaçio de corpos, por jã se acha

rem separados os oonjuges, requer ainda, na conformidade

dos artigos a16, 317, IV e 322 do Códi�O Civil, s.e' digne V.

Ex.· ordenar a CITAÇÃO de DEOCLECl� �ORREIA, acima

quaMcado. para responder aos tern;tos da pre's�tDte açio. pe
los motivos adUZidos, PUBLICANDO-SB OS EDITAIS DR LEI,
a fiDi'�de; a final ser decretado o m�smo desquite e condena

do o Réli nas austas e demais comunicaQões de ,lei e à sua

reveUa,. COM;A AUDIRNCIA DO' DIGNO REPRESENTANTB

DO MINISTÉR.lO PÚBLICO, na quaUdade de, curador de Au
ae.tei. 'Outrossim. para a 'eitaçio do Réu por editais, presta a

peticionária a, afil'lllaçlo ,de que fala o artigo 232, I e artigo
231, II do Código de Processo CiVil, Dá à presente. para os

efeitos fiscais, o valor de CrI 2.000,m». N; Termol, A, es� com

os inclusos documentol e com as cópias exigidas pelo artigo
-159 do eitado Código, ,P. Deferimento. Jaraguá do Sul, 15 4e
Maio de 1915. PP. (&s) Ifineu José Rllbinl OAB/SC n,· 1.854.

ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM INTIMADAS:yl), BENJA
MIN ARNO RIEDTMANN, brasileiro, ca"ado, do cO:Qlérelo, resi
dente e domiciliado nesta cidade, à rua F'ranelsco de Paulo.
n.O 187; 2) ERwlNO MENEG,OTTI, bralileire. casado, da indús':" ,

tria, residente e domicUiado também nesta cidade; 3) B.ERTOL-
DO -BNKE 8 4) JONAS FRANCISCO PERREIRA, oujas quali
ficações e endereçol lerlo oportuaamente indicados. (as) I�'
Rubim. DE�PACHO: R. h. R. e a-se; Çom prazo de 80 dias,
expeça-se edital de citaçio e intimaçlo. Designo o dia 5 de
setembro p.v., àl 10:30 horas, para a aud. de conciliação pre
vista na Lei 968/49. Nlo comparecendo o réu a audiencia su

pra designada; passará a correr-lhe o prazo de li dlall para a

resposta, com a com1naçlo do art. 285 do CPC. 22.5.75. (a�)
Alvaro WandeUt Filho - Juiz de Direito. -

"Em virtude do que foi "expedidO ci presente edital, pelo
qual chama, cita e Intima o requerido DEOCL:6:CIO CORR1l:A,
para comparecer neste Juizo, sala dali audienctas, lio Edifl

cio do Forum. nesta ,cidade e Com.rca, no dia c,inco .
(05) 'd.

Setembro p.V., às 10:30 horas, a f1l;n de assistir a audlênctaJ.ße
cônclliaçio. tudo de confol'imidade com a petiçlo inicial e des-
pacho acima e tetro transcr1tólI, ficando desde já citàdo' pára
todos OI terlll()S da açio e, querendo, eonteetã-Ia, no prazo � 1.,.\'

gal de 15 dias, contados da ,auaiancla designada Bob .pena de

,alo contestando a açio, se presumirem verdadeiros os fatol

alegados pela Autora. B, para que chegue ao conhecimento

do Supllcado, foi palsado o pres.nte edital. que sera afixado,
no local de cOltume, na séde do Juizo e publicado na Impren.

Arnoldo Alexandre la local e no DI'rio d, Justiça do Eltado. Dado e pas.ado
nesta cidade de Jaragu' dQ Sul, aos vinte e sete, dias' do

"

mes de Maio do ano de mil novecentos e setenta e cinco. Eu,
Amadeu Mabfud, ElériTlo, o datilografei e Bubecrevi.

. Dr. Alv,ro WandeIH, Filho - Juiz de Df:reito

Autorizado 10 -. Funcionamento; do Frilusa·Frigorifico
Rio da Luz S.A. de Jafaguá, do SBI Pelo DIPOA

Reeentsmente em Jaraguá' do Sul. os senhe- pará .abate alcaneando o investimlnto UUla so.-a

res Dr. Werner Rudolfho Thiele Ch"fe do GEI- da ordem ds Cr$ ,400 oeó,oo c'ruzeirQs.
POA[DIPOA. de SC, Dr. Luiz Carlos Meister AB" ' Já ,8 unidade de prndu,ão

?

de
.

rações, terá

lassar d. Garnes do GEIPOA. de BO. e 'Dr. Air.. �ondiQõlS de atender a demanda da alhJl8qtação
ton

: D. Bsoker Chefe do Posto do DIPOA dos iluÍn68 e frangos. numa produQio' estimada

em Blumlnl". concederam autorização para' à em torno de '600 tODaladas ,pOl mês, estando em

início do funcionamento do FRILUSA-FRIGORI - condiQões o Frilul8 de atender a suineoultura,
FICO RIO DA LUZ ,SôA.. '0]8 iniciativa. pertence niários pr6prios e dos integrarias. O i,nv9stimen- '

a08 senheres Ad••ar IDawl Diretor Presídeate, to do setor ti da ordem de 01'$ I.SÖO.080,OO cru....

Aldo Piazer·s Diretor' Comereial e Renato Rábock zeiros. qUI por; si 86 justifica a preocupação da

Diretor Administra'iYo, localizando-se o FRILUSA produção em escala eansiderãvel do pr6pdo ali-

., na pr6spera iocalidade' de Riu da Luz, ne hite ,menta' para 8S criações.
'

ríer do município de Jaragul. ·0 programa integrado, isto.. é trabalho

Pequeno Hístõríco conjunto de FRILUSA com OB criadores da r.-

Há 3 8,n08 pusado, os trê. s6cios proprie� gib, dará oportunidade da criação 'Ie fra·ngos B

tArios do FRILUSA. da simples troca de idéia.' �
.

tlerca de 22 produtores que serão os responsáfeis

após os estudoJ! viá,eis da sua i-'1plantaçio veem diretos pela produção de '1.400.000 frangos, por

tornar-se realidade a feliz inieiatita, com a ,auto- ano. E 'nio poderia o FRIGORIFICO RIO DA.'

riza.çi. conoedida para ó\ empreendimento. Da LUZ S.A. implantar om complexo desta natureza.

eerteza Q8 qDa Oll esforçai sã. recompeqndoB sem modernizar�se DO � setor do abate. Sendo

os diretores do FRILUSA de Jaraguí, e OOID 8S atlIsim aprox\madamente ,600 nes serão abatidas'

boas' perspectivas do campo ali.entar, cuja preo- por h.ora.' em 'mode'rno 8'batedouro. e tudo dentro

eopaoão norteia' a prÓpria atuação do Governo das ��is m.oderl!8s, 8speéificaQões técnica •.

Federal irão 181(çar DO mercado & deniro da mo' A' prodQQão' umaasl 'qos 20 mil frangos S8-

d,erba tecDPl.(i)gia�de abate e comer.cializacjão, .. fran- rá entregae .ao m,ercado-"'l'egiO-Dah 'degeDdo' (') le

gas e coalhai.
" tc;tr do abate abSOrta!' em linhas geraiS a impor-

O 'objeU,o, é li implantação de Dill bam el' tância de Cr$ 2.000.000.00 cru,zeiros: ,

quematizado pregrama integrado com prod.tor.es O investimento total, da emprêsB' girará em

da regilo. qae permilirá a produção de 20 mil ternO" de Or$. 9.430',000.80. orDzeirol '

frangos para 'abate semanal e construQão do aba- O FRIGORIFIOO RIO:DÂ, LUZ S.A., desta

tedooro. Através deste progra�a integrado,. será oidade, dará ócqpaOão de mio-de'obril em todos

. passivei 80 FRILUBA Btender em gr�nde .!!Ic81a .os s�toÍ'es de funcionamento, para cerca de 100

88 mercado interao e ederno, além de :ben8�iei8!' pessoas, além de proporcionar diretamente um

diretamente as famílias d·o .meio rural qua dedi� . aUmento no rendimento de 22 fa,míliu raraia que

cam-se a criatão de f.rangos de abatEl,� O· número taràe condiQões t!le dedicar-se quase' que excl'u!!li-

,expressi.o de. 20 mil franaos semanai,s a' liIerem. vamen·te avicultura.
.

- " ,', "

abatidos 'séri'coairolaäa de'niro das'espeoificações ,;,
" O Proj!9to -B6oio�Econômico da impl'lnta9ão

,técnicaa .do DIPOA, a par do grande conhecimen-., do FRIGORIFICO RIO DA ,LUZ S.A. de Jarà'

'to dos' d'Íretöres do FRIliUSA. no letar...
'

guA do Sul foi elab()rado pela emprêsa CON':'

Em torno do moderno em,reendimento 'em _,
SULTAG de Florian6polis, tendo o elllpr'eendi-

8e a dizer a'ioda que" -FRIGORIFICO RIO DA meDto. a colaboração da atual administraQiQ '\ moo,

I, LUZ S.A. VoUaFá suas aten9ões para a preduQã(i Ricipal jaraguaense. DO melhoramento de estradal'

.. �d. sUinos, frimgos, raQõ�B' ,8 coelhos, .. além do ,,' qáe dem'aodam: 80 cOBlplex_o do FRILUS4 em

"Iebatet?f'l ,comerCialiuqio, de fran.«oB'.' .,Atratés da, Rio da Luz, • bem, com. constrlJqão de pontes

'. descriQão d8lltl complexo produtivo, 08, "leitores' ti conservação do leito das e.stfadas g·ae, permiti-
t'am uma idéia do funcionamento do FRILUSA. rio ,o ucoamanto mais rápide da pr.dação à,

'No tocai:Jt� ,a suinoCàUura. o FRIGORIFICO região norte do estado, maior beDafi.iada ,com a

t. RIO DA. LUZ S�A., terá granja pr6pria, estando arrojada inici'ativ. dos diretores do FRIGORIFL
.

estimada oma produção anual de 1.500 suínos CO RIO DA LUZ S.A.
, '.

.
�,

As' A\tivi�al�,es
- §ll1tTOlllllit�lIDlealS ]Peraumte' o' llNlP.§

- ��
.'

,

• •

\,. )o �". • ,.;, ,
•

'. .-
\

'
• ;

•

....',

A Secretariá de Arrecadação e' Fiscalização do simultaneamente, segurado em,regador, o autônomo e

INPS vem de .expedir ii IN.sH�UÇÃO DB SBRVIÇO 'a empreza da qual é sócio poderão acordar eDtre si.

N. SAF - 299.39, de 6 de maio último, determinando a mediante troca de, correspondência. ii fração do silliirio

fixlçã'o de salário,de-contribuição DO caso de atividades· base que cada um se atribuiu para efeito de contribui

simuhâneBs.'
, ção observado o leto mencionado DO item 2 (�).

Diz a I� o seguinte:' "

,

2:21 _ Éstabelecid'o o acordo, fiçará a emprt.a
1, - No caso de exercício simultâneo de empre-

ia e atividade sUJ'eira a salário-base. o segurado eOD,- com a obrigação' de 'exigir àe seu sócio-trabalhador

O ( ) aUlônomo. mensalmente II entrei" de um documento
tribuirá por ambos os salários, afé o teto de 2 vinte

devidamente autenticado, para lJpresentação li fiscaliza.
veZes o maior salário-mfnimo vigente no país.· ção do INPS, cieote de que Tesulrará em Notificaçio

1.1 - .se a, soma desses salários ultrapilssl!r O· par� RecoJhimenro de Débito Vtreticado ii falta de ea

referido leto. o salário-base' será reduzid� para respei- trega do referido documenro..

tar. nll 80ma, aquele li�ite.
' ',' .

ã _ Fica assegurado aos qiJe' em de�Grrênc'ia da

! _ QU,llDdo houver exercí�i� simultâneo d. maia
_ . ori�nração anteri�r, B�� enquadrf:Jrem 'em salàrio.-�a.�·in�

de uma atividade sujeita ao salarlo-base, o segurado fcrlOr. da que faZiam JUS por seu tempo de. flhaçao o

COotribuirlÍ apenas pela arividade maia anrilla, ou leja prazo de 90 ·(noventa) dias, a conr�r da vig-êncicl da

Por um só salário bllse. na f!Jrma do nr.igo 227 do RR- ,presen.e IS, par. que re�úlarizem sua sifuação� caben

p�. respeitado ó teto de viQte salàrios-mfaimos �eiio- do o recolhimento das contribuições porventurà .
dev.i.-

Ollis.
'

,das scm quaisquer ilcréscimo.

2.1 -- As demais a.ividades deverão ser anotad.. Até ag08f� ,os segurados iluiôoomos 'e emprega";
DO documeto de in.criçao, peua o segurado pr.os_selluir dores, como raia liIulares de firmas, iadividuais e 156-

com os�recolhimenlos, por Qualquer deliS, caso deixe ,cios de firmas, poderão, a.ioda, se quizerem normoliza:'

de exercer a atividade e mais aOliga. . rem suas situações pera"te o, INPS. '.i

2.2 ...:_ Tratando lie de trabalhador' autônomO. e, Bsta é. IDstruçio.
"; .

,PA-GINA. &I

',Edital' ,dI. Citação·' 8. Inti,maçãol

'I

DR.' ·IVO . KAUFMANN,
CIRURGIÃO' DENTISTA

CC.R.o. N o 385)
-

- ATENDIMENTO

(Somente e/hora marcada)' ,

Segundas à eextas feiraR: 14 às 18 cboraliJ
Sábados: 10· às 12 horas,

R: Pras: Epitácio Pelaoa, 4:05 '_ Jaragllá do Sul
I

. Telefonl 2016

.

.

� i .

Um Terreno Ba RUli \Valler Marquardr, imediações
dp ,PO,s�� Rubini, ,medindo � 4x�0. Tratar com

Silvio Eng,lnij:n:,.n na 50,�. Gráfica Avenida Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

ANO LV'n: N. 2.8�4.JARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) c. _ I, Sábado 12 de .luího de 197,5

-,

G,er 'l11·a ... '0
"

'l ,"
1

"

(Vma ._viCla 'dedicada à. ,�úsica)., i

Veio ao mundo, no vale do Rio dlll Luz 1.0 -

JaraguiÍ do ôula 1.0 'de abr'n de. 1900, séndo um dos
quinze filhos de Augusto Buettgen e de Aooa Lar-
sen Buetlgeõ. ."

,

Germano, Da ieil'ade de 5 anes já -,oasida ou
vido para müstce, gois vínha receado gaUl de bo

.ee, Ao seus seis anos de idade deu-se ao trabalho
de lmproviaer um vtollno; armou arco com eebeles
ou criDI 8 uma .éaíxa

.

eocordoada com ilram� fino.
Oil qual já tirava algumas notes musicais ...

Seu piJli, entusteemade com a voarade férrea
de Germenlnho, comprou-lhe um violinho de verda
de e custeou, o ensino, n�s condições de quando
viesse. a gan)Jlr em tocatas, então poder sll.dar 50·
b're o instrumento, e das aulas recebidas. do seu

professei' sr. ,Germano Meine'ke, nQ infcio de
.

1912.
Três anos mais tarde, o seu talento �eu peUI tomar
parte no conjunt,c musie_1. de OUo Malhias, bando
oio; Augusto' Miltbié!ls, baixo de cordas; Augusto
Schraut, flauta e .0 jovem Germano Buelfgell com
seu violino, compremissado ..• "

.

�
Por v�lrlil de 1922 mudou-se para Haß.lI-Hum

bolt, a hoje Corupó, ingressando, em 1923 na bilo:"
'

da music�1 "Kaesemodel" to,cilndo baixo·luba. Anos
mil'is iarde, participou do conjunto de RicliI.rdo Dao
ker, e. também no de Carias LanghlilQtmer. .

.

Em 25 de abril de -192D" celebrou suas_núpcias
com a javem Luisa Pscheidr. Época; quando, pa's
lau iii lecionar _"ulas de violi:no liaS ;meniDos, Willy
Germano Q�-ssner, Fritz Liachkil e Ricardo WeD
gratli, que puderam concluir seus est'udos iniçiais. <'

, No ano de 1929� f.oi-Ihe confjada It regência'
dd "BaDda Musical Kiesemodel." Em 19ã3, partici
pou DO então afamado "Jazz Elite" duranIe sua

existêncil.
- "

· Na época dó movimento integralisfa em Hansa
(1936). formou II IlBanda 7 de' Qutúbro" _

..

e cujos
componenles eram: Buelfglm, regente" piston; �réln
'cisco Mees' clarinete; Willy-,Germ�no Gessoer. pis
ton; :He:rcilio Mathias., c'larinete; Werne!' Weber, bai
xO-luba;' José Lin,zim�ier, bombardino; Fritz' -Pfuet
zenreule:', flauta; Ewald Weber; Paulo Liotzmeier,
Ellnesto, Koetzler e Mariano Skiba, sax (acompa
nhamento); Arnaldo BonHácio, bomb.; Eduardo
�Skiba, CiliXi:l e Alicio. de Souza, pratos.

Participou, também, 1J8S tOCéllilS da ,"Orques
" " tra de ,Salão::Lyra", dirigida pelo maeslro Emí-

�J. �. I
.

,

'I

,',:
-,

-., 'bn��,,:I'�' pelá. la,8. do matrimOnio nà vl2;hlha
'_.e�d�de ,d�'Corupá, Márcia, filha dileta do Sr. Willy

.
Ott9 Ko�rn�r e. Srl., r'.�idento. à Rua Neréu Rl!om08,
115'.)íaqu'ela' eidade, _8 Juraodir, filho: do 'Sr.' Nilo
$eb,i'o_chet, '., Sra" reli.dentel à Rua Nereú' Ramos,
1.008 em Nereu' Raml!s.

, , ,

A cerimônia dar-se-a, na data de hoje, às, 17
,horas na Igreja Matriz 810 José, e os' convidados
serio rêcepcionados, rio Salão keern.r em CC?ruPi.

",Corre,o do, Povo", qu� tem os Doi",,! • pais
velhol • coóhecidos 'leitores d.o lu'as páginas, 'eum·

, primenta os nubantes com votos de pareaes faliei-
4adel.

(nl_CB [vanildl Radi" 8 Ademir Ribaira
.

·

ÇJonl!lorciam:l. ,lia data de hôje, dois jovens de
nOSI., cidade. Iv_milde é r(lha benq,uistà' do Sr.

,

Alexandre �uda e O.eUia'Veirich Rtida residente's
em Rio dOI.Cedros e AdeJilir, filho de Sr. Leodato
liibe'!ro (in memoriari) e Paulà Klein Ribeiro, resi·
dente à Ruà. José Theodorö Ribeiro,' ,

'

,

· ,

- A �erimônia reUgiaaa dar-se á à. 17 horas DO

Noyiciado Nossa Senhora de Fátima em
.

prel!lença
-dos pais, ,padrinhos e demais eonvidados, sendo o

enlace abençoado' pelo' ,Pe. �lo(8io.
,

.',' " I .,

'"

A.pós o ato religioso os eon'vidad08 serio ri-

..cepe:iopadQl\ na.g,lí,á�,r"sc.ria IrmãolJ Oa'oL",
,

'

':': '_ "Oor:Í'�'io do "p-övo'!, cumprimenta '08 "o nUbeD.t�8·
com "votos"\de' pefénes hl�.��dadel.'_ .":.,,' j.' >, ,

•

lia Goldmann. Pilrticipou .

eerne tener do. "Coro
Mlaro de Hanse-Humbeldt", coro, que em 1937 ha ..

x. 'via alcançado sucesso digno de lI1ensão, eoní par-.
.ttctpeçäo de cQmpeti�ões entre vár�os:'c.cros, Que se'
apresenlaram na c'idade de Blumenau - [Bundeseseu
gertreffen), onde conseguiu conquistar, cem galhar�
dia, o 1.0 lugar na classe de meesrros de cera I..

Em 1950; o,maestr.o Buettgen reuniu um gru
po de 23 musicistas amadores, do qual formou a

"Orquestra Cultural Haasa-Humboldt" que se, tor
nou conhecida Das festividades culturais e cívi-
cas realizadas em ,Rio Negrhiho,

.

Blumeneu e DO
. bairro do Rio Oerro, é'P�ca' quando a orquestra
de00tria SIU 5.0 anivers-ário. "

, '1, .

Na banda Musical .de 'Ri. Negrinho o seu
concurso associou-se com dez peças de

"

sua au-'
toria, .que . repereutíram excepcionalmente na'
época. , . " .

.

Na '�Orquestra Cultural" foram apresentadas
eíneo composições suas, alllsivas à. Corupá a sa
ber: uma marcha; 1 rumba; 1. bolare; r' fox; e

uma valsa, peças trazendo letras de Alfredo
schuItz.

. ComelDorou·s., em 25 de ab'ri! de 1950, as

,J3odas de Prata.de Ge�rmano Buettgen, ,no f?alão
Koernar, COOl a participaçio' da Banda Musicál'
1; de OutubrO, iA' ,Qrquestra d� .Salão Lyra, o Jazz
Elite, e o Coro Misto Hansa,HumboltJt rupeetjva·
mente em hQmeBagem a08 nubentes de prata.

Fez parte na Ban4a Musical da Jaraguá,
sob a' regência ,do ines,qu80ivel p�ofessor de mú
sica França Vosgerau, nos an08 de 1952-1954. I

.

, Participou desde' a ,fundação da Sociedade·
Cultura -Artística de Ja1"8g06, Bob a regência do
sr. Francisco Ficher, tocBntlo baixo de cordas. ,

�
,

, '

Em 19&4 fez parte do Conjunto Miramar,
tocan_!!o baixo tuba, que ,foi �rganizado em 00 ,

rupá. Outras obras suas foram compoliltàs e laxe;'
.

cutadas por ocasião do ,25.° aniversârio do "Ja'zz
Elite" a saber: Canto·dobrado Elite,' dos Hanseá
ticoR: (Lied,'qes Hanseatem), oom let�as da ,pas
tor Herb.rt Loezt, composto por ocasião do 75.0
aniversário (,Ie fundação da aansa-Humboldt (Co
rupá). O "Dobrado 9 ti.e Março", comp�81ção em
ho..enage� ,à JÓinville.

_

,E em '1966 Buettgeá' .UdpU-S8 para Jcinvi�
ll.� onde. desde 1968 V6\m atuando na ··Orquestra
Sinfonica -Har{IJonia' Lyra, ativamente.

.

,'N� dia 25/4/75 com,emorou,' •• ' perJeito
.

es,
, tado, de saúde suas Bodàs de ,Ouro, junt9 COlD
OB 50 anos de profesior," de lIlúiic8. óoásiio quan
do seuil discípulos e colegas. amigos I!" pafe'ntes,
que bem IJouberam demonstrár o

. ele,Tado eon-
. ceito de gratidão e amizade. que soube conquis

, tar n.o lougo período. na formação de novos
músicos, . aOiil quais 08 meus efusivos· agradeci
mentos.

\,
.,

"Mário TavareS· da - Cunha Mello ' .' \

Tabelião ide Notas e Protestos em Geral

E D,l t'A,J� :'

.

i Pelo presente edital, pedimos aos aeöh9res abai
xo relacionados que compareçám em. 00880 cartório
pará tratarem de iIIssuato. d� 'seus interesses:

Arduino 'Crislofolini, Aurino Weiss; Calisto Mif
fezzolli, Carmurwin' LIda. Esmeralda Iod. e Com. de
Madeiras LIdá. Gruta do .. Leão,' Jorge Schmidt, Miguel
G. Maluo Raimundo Rengel.

'

. '..
'

I"m/Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 1915.
,

'

, Gi.li.sleoe 'Müller,' escrevente
I

t
-. �

'Documento', Extraviado
. Eu, SEB,ASTIÃO GERONSO ROCHA

brasileiro, .eassdo, do çomél'cio""r.e.sideDte e de�
mi<liliado à Rua Angelo Bohioohet, 144, nesta
cidade de Jaraguá da Sul, declarei. para obte'n.

ê 9ão de 2,& via 'lae fOi. :extravi,ado o· 'B�guinte
documsD.,to:" .

'
. \' "

"

Oarteira_ da Habilitação n,O 3.7.245
FJ/J.araguá do Sul. (JS de Julho de 1975

Sebastião Geronse Roöha

Dias
1 -' Jolnville sediará nos

dias 25 e 26 do corrente,"o n
Enc9ntro d., Autores Catarl
nenses, tendo por local a "Casa
da, Cultura", na rua Dona
,FranCisca. A promoçlo é da
Ed,itora ti Livraria Lunardelli,
de l!'lorianópoHs, prefeitura de
JoinviUe, e a colaboraçAo da

Academia eatarlDense de Le
tras, Academia JOinvillense
de Letrgs, Depto. de Cultura
da Secretaria do' Governo
Depte, de ExtensAo Culturai
da UFSC, FundaçAo Universt.
dade Norte Catarinense, Con
selho Eltadual de Cultura �Secretana da Educação,

Z - De BrasUia recebemos a agràdávàl, coinunicaQlodo sr. Aroldo Carvalho, em que participa haver assumido o
exereteío de mandato de Deputado, Federal, na· vaga aberta
com a no�eaçAo do Deputado Dib Cherem para a Prefeitura
da Capital O Deputado Aroldo Qarvalho, da legen�Aria Cano
Inhas.. i" ocupou outros mún�s públicos; entre «tles,o de Se.
cretário de Estado; notablUzando-a8 'como experiente executl.
voo '�m Braafiia, segundo suas próprias palavras, no desem
penho da nobUitante representaçlo do povo catarineose, ee •

tará l1a defesa dos nOSS08 iBter!"s8t!s.' ,

3 - Já está decidido ém ní- centro!la cidade de. :Qlume
vel federal, a construção e nau e o aC"lIs� ao Aeroporto
implantação de uma via pa- e NavegaBtes Serio, tratadOB
raleIa no trecho Navegantes em profundidade. Estio pre
- Blumenau. O DNER ji vistos a' apHeaçAo de 70 mi.
contratou; 'segundo informa· ,lhões de, .ruzeiros no perio-.
ções do Minislérlo do's Trans- do, 75/79. A par"lela da Rodo
por�es, o projeto d. engenha_ via Jorge .eacerda darA, .e.
ria, o qual tem um prazo 8S- sim,' melhor esoamento na
tipwado de' 12 meses para ,lI'egiAo.
sua concluslo. O -desafogo do

,

4, - () inverno, no coí,'Í'ente ano, se ,.eltenderá �até 22 de
sétembro, segundo previsões de José Altino. Será seêo, Dlo
chuvoso. Todas as Iren,tes frils que se apresentarQm serlo
com tempo bom e temperatura -em decHnio acentuado. A que.
da brusca da temperat9ra é provocada peio deslocamento d,
uma massa fria ·procedente do polo da Zona Antártica como
estaçlo de inverno normal, sem'nenhum renomeno extra. A'
partir de·9 ,do corrente deverá instabUizar-s8 com: chuvas e
iL duração depenperá da situação hidrométrica e da elevaQlo

. d,a Jluruidade ou não.
.

'

.

'

.

5-- O Secretário da Agri- para a á'rea rural.eatarmense.
cultura, Victor Fontana, claasi- Dentre os assuntos destacam·
fic�u de "altamente proveito- se: implantaçlb de Centro Na.
BOS" os contatoB que manteve cional de S1lÍIl0'cultnra, em
durante uma semana em Bra- ,Concórdia,' fflderaHzáçlio do
sOiã, com autoridades' da ,abate de bovinos, iDspe�o
União, informando que exis- do DIPOA, r,eflorestamento do
�em "boas cha�ce." de o go- minifúndio; pesquisa agro-pe
vemo do Estado conseguir cuiria e centro de abastecl
,tudo o, que estA pleiteando

_

mento. de F,IOrianÓpoHs.
'. 6 - O cardeal Vicente Scherer reclamou maior· prote
çio a famiDa legallnente oonstJtuida e afirmou:' "NAo carece
de fundamento, a alarinante afirÍDaçlio de que, no tocante' aris
efeito� ,Ie,gais, vigora, o divórcio BO BrasU e quase se pod�rta
db.óer que existe' poligamia oficializada, em conseqüência de

,

:uma leglsl8çllo e prática judiciária, prejudiciaiS à famma, o
éasamento nio se dl!lsolve peloi divórcio, mas a legislaçlo dl
vorciou a lamilla do, casamfinto� porque' confere idênticos, fa·
vores ou direitos a um segundo consól'cio' ou ·ajuntamento
paralelo." ;

7 - Ó arteaanato de barro sapo e de macacos,' ö cé.ebre
se constftlJi numa·. atraçio do "fradinho", até valOS, panelas,
mercado municipal, em Florla- potes 8 cinzeiros, todos feit08

.' nópoHs. onde dlartamente tu- à ,mAo, como garantelll os for
, ristas de todas as partes do necedores. O artesanato, con
pafs vAo à procura dos obj.-, tlldo; está se extinguindO len·
tos aß expostos, prinoipalme.:' t,amente. Um dos motivos>é
I te os que retratam o folclore que o materi� (barro e leab,a)

.
Uhéu, 'cOJQO o boi d. mamA0, é caro., a, mao .e obra .e8-
cQm 13 figuras, 'orquestras ae· calsa.,

• ...
" �,.,....... '"i I,

A Circulaçä,o do "Correio do
�

PÔYO'" '�
"Correio do po'\ro" dai,xar' de' :'circUlár"

no tUa 19 do' corrente, 'Ilibado' próximo�' pat.a'
reaparecer DO dta 25 de Jull�ó de i975,

-

c<om ,
-

uma ediçäo festiva, alusiva -';te 99.0 ano' de'
fundação de Jaraguâ do Sul.

'

A Direçlo-
"

'"
.,

, �������==�================�=�==��

Bodas de'Ouro
, ,

Casal Rudolfo (Adele Todt) .ilitzka
,

. Ontem c·ompletou· ó estimado. casal Rudólfo
(Adele Todt) Klitzke o seu jubileu de ouro. Por de
mais conhecidos na sociedade local. Rudolfo e Ad@le
entenderam de assinalár o '. grato evento, transmi
tindo aôs leU$ amigos, 8S alegrias dOf!1 S:8US 50 anos
de 'casad�8. juntamente com os seus filhos.

.

A assinalação dO"fáto se dará hoje, com o <lom

pareeim,ento do casal famiUares e convidados, pelàl
17 :horas, na Igreja' Bvaligélicà Luterana de Jaraguâ
do Sul, onde seria atiençoados.

Os convidad08, após a ceremonia religioliJ� se

rão r,ecepcionados na 'residência do caIaI. ,à 'Rua.
Pres� Epit. Pelsoa, '2884" nesta cidade.

Os filhos 'Leoni; casada com Zido Wàhcholz,
Rudi, casado eom Lili J?ischer e llilgtlruht, 'easRda
com o Vereador Fidélis Carlos Hruschka e 'mais 8

"

net(ls os.tarlo batendo 8B' palmas por· tanto's 'anos
de feliz matrimônió; "Oorreio do Povo". cumprimen
ta o dßBtin\o easal.

.

"'r?;'
,

Escritório

'A C-0MERC'I'AL
ADVOCACIA - COIIAuniDADE � 'SEGUROS
"

.

' I, t.· � ,

·Antonio JO,sé Gonçalves"
Bel. em Admioislração 'de' Empresas'

.

Yvonne Alice Schmöckel G!o�çaíves
Técnica em Contabilidade

CPF 093690,9ã9�53
Rua I (Mal. DeOdorO) 122/130
Fone 72-0091 - eX. Postal, 19

Jaraguá do S:ul Santa CatarhJa
. Recursos fiscaia e administrativos:": ContabÚidade

. Serviço de marcas e patentes ,_ fotocópias .

L,�g1Ilaçlo trabalhista e INPS - Seguros em· geral'
. Serviços aéreos- Varig '.

'

Desde ,1944 à serviço do progresso de laraguá do 8u�
� -� .'

" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




