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C�ItGI sul Gmeric:aaG do motor

Domingo último, di. abril .do mesma

Este titulo pode ser um tanto pre- em silêncio. '

,,'
20 de julho de 1975, deu- 1074 criava a

tencioso ou cetona. mas espelha uma Contudo, é hora de revelar aos leito- se em Nova Trento as o distrito de

realidade que os números Iríos e pra res o que .somos, No hall da Prefeítu- festividades alusivas 80 "Nova' Trento".

cisos não permitem contestação. ra tem um quadro, já antigo,. que diz ,�en�eDtirio da imigraçã,o abril d'e 1895, por
,

E nada .melhor que aproveitar est� 'que 97% da população jaraguaense é italiana em Santa Oataeí- de resolução mu

edição festiva que assínala 08 99 anos alfabetizada. Hoje () número dos que
\ pa. �,prog1'8lDsção foi al foi criado o dts-

de existência de Jaraguä do Sul, para não sabem ler nem escrever deTe ser prestigtada pelo Gcserna- trito .de paz de Alian.ca,

informar aos: nOSS08 leitores o que bem menor. Os números que fazem dor. do Estado, dr.' An- 001 criação do 2,° e 3,0

ocorre dentro de .noasas fronteiras. estatístíea no Mobrsl podem atestar o tODlO Carlos Kon��r Reis anoora distritos, em 1931 e o 4�o

É püblíco e notório que o nosso que estamos .aflrmendo aqui:, e;.o.nosso Prefeito Eu.. _então CI distrito do muuíeípío de

parque fabril é um dos msís sólidos, Recentemente deu-se a vacinação em gemo Strebe alt "omp� hoje, Floria Nova Trento, deu-se pe-

diversificados e atuao,tss de Santa massa conrra a meningite. Como povo re�e�, para du a centrt- vio - fr8..ncês lo decreto estadual n.Ó

Catarina e do País. A. excelente post- educado e sabedor dos beneftclos da buição de Jaragllá do conduzindo 41 941, de 30 de dezembro

ção de grande arrecadador de 10M vacina, alf. compareceram ãOJ;OO pesso
Sill � �ão i m p ,o r t a tas tiroleses para a Co- de 1943; Ilxando-se no

lhe dá uma .p_roj,eção perante as de- as, representando 87,5% da população e�emerlde. n.a Vld_8 ia de Hajaf, • para �8' mesmo decreto 08 limí-

msís 196 comunidades catarinenses. A do munlclplo.
FICa das ImlgrsQoe8. leeer em terras tes do, muníotpío.

diversificação das indústrias ,n08 as- 9 Escritório da AÇA�BSC também
, '.

Em 1875 era,

segura uma tranqüila posíçãq de ter- apresenta suas eeretístices. mostrando a te, criada o
'

ceiro parque fabril de Ssnta Catarina, sua ação benlasela no meio rural onde lõuial da No

Por via ,de eoaseqüencíe, a's crises alua. São engenheiros, veterinários e E, fim junho
que as indústrias 'periodicamente' ex- exrenclentstas que se preocupam com a .jao

'

reeem 9
perimentam não' abalam as

. estruturas methone do \Qomem do, campo e com '�a colonial
-

da cidade e 'o operário não vive, o produtlvídede' de suas atividades.
.'

problema dos sobressaltos de outras De acordo com os Ievantamentos
cidades, com a ameaça do uesempre- realizados pela ACARESC, 0"- nosso

go. A greye .a,inda não foi QtiIizada município' é Um dos maiores produtores
nas empresas [arsguaenses, tal a 'forma - de leite' e é deren tor do tneler rebanho
de entendimento entre patrões e

I

em- bevtno do norte catarinensé.
'

'

pregados, refletindo -na prática o que Estes os números que c0mproVa."
88 teorias econontíess afirmam com pujança do município' de jaragu"
relação' à pérleita coexistêncià entr,e

'

Sul.' '
' '

:-
-,

o capital e o trabalho.
Malil não .é só n8, atividade. indúsr ' ,En:t face disso aproveit:amos a o

trial que a8 "óisas a,ndam be.m� Com· l,unidade.clo'dia.2b ,de,'julhp' ,dé 1976,.
uma área territorial de 5,57 qúilômetros' data da fundição de Jaraguá co'Obinada

ql!_adrados, topográficamente aci,den- cOql hoinenagens ao "Dia do Colono"

tada pelos p,rolongamentos da Serra e do imigrante, para cumprimentar os

do Mar, ressaltam pontos positivos 'que anonimos 'trabalhadores de erra que

promovam li ;_comunidade em "que vi- constróem DO silêncio de 'Yidade'

vemos. Apenas não aparecem à pú li grandeza desta do

blico os seus efeitoB.. porque 08 hO' ,válida ii expressão
(Jlens responsáveis deram de, fazer de: Jaraguá db Sul'-

,

como fazem os mineiros - trabalha,m pelO Trabalho.

Centenário da Imigra,
-

Porque
.

me ufano de
•

ser, 'Jaraguaense

mas... -

-

setembro do
o, pelo u[)Qr

I

..

chegaram 700
lianos de diversas pro
êneias e, alé '1880 per
'e 1'1.000 pessQu ehe-

de Val. aram à localidade" mas

alto, vale, do fatos ��rios fizeram com

rentino, e.!� que alguns retornassem

lncia de
'- Oll precuressem I

outras'

terras.
En&n 1888 e 1889 en

traram em Nota Trento
russos braneps,

.

polone�
ses e algumas famílias
alemãe's. iniciando-se as-

,sim' o caldeamento, das
-

diversas rBQ8S vindas da
Europa. localizando'�se
os primeiros nos \fales do

Alto,B�aQo, e,nquRotfJ que
OI alemães fica9am no

distrito de Claralba.
,

Em '2 de janeiro de

1,884, péla Lei D.O 3.874"
'foi criado o distrito 'po�
Hcial de Nova Trento.

m

ta]
Be 'e,s&

etr
No 8 Trente.'

,3"
'

pomerãoiQa,
atual munici

rusque) até' a
hnhil Tirol foi aberta
úma picadà e nos lotes
marginais foram se .ina-'
belecendo a8 f a m i Li a 8

Martinelli, Fon:taneUi.
Dalsasso, Montjbeller,
qa8sgraode. S'o 8 I • i n;

Quando da última reumao da Federação d'as As·
,

soci.ações Comerciais de' Sania Catarina' {fiACISC)
.

"

.
. _

reali2;ada ein Rio Negrinho, os senhores empresáriOS
dlspomvel. O. Fesr!v,al �e desra cidade liv�ram oportunidade de' ,manter rápido'
Inv�rno,;.de lJiilJaf est� nas contitct!;') com o Secr�tário da Fazeo'da, Ivan, . Bonäto, .

coglfaçoes de ser ,lDcor que gentilm'ente aceitou o pedido pör!! vir vi$Úar Jj)F6r
porado pelo governo es� guá proximamente. A vinda do secretá�iQ ,e é;llgúQ� de'
ta,dual. Para 76 o orça 8�US assessores mais diretos, propprciona'rá ,sem dúvi'

mento prev� 6 milhões de da valiosos subsfdios IIOS senhores industriais gQ to

cruzeiros para a, cultura, canle a ICM e outras áreas afelas a liDação d4' SF
, o maior até aqui feito. Ja- junto ao parque industrial local.

' '

raguá do Sul deverá or-

ganizar o seu:' orçamento ' --
..

--------------------

'����o� �e�tenárro d�
Fun-' \

Cota de retorno do ICM

-I,'a,o" Bonato -da

convidadoindustriais brasileiros participarem de emp(e�m·
uruguaios nll tir�a privada, e os resultados
da elapa inicial, abrirão novos pólos dé

ção economica enrre as nações.

te notoriedade interna

nal, distante ii 12
UOS do centro d

ar - o ex·mhiistro do
Bem Estar Social da Ar
gentina, José Lopez Rega,
CO!ßprcim terras em Santa
Catarina, em lÍreas permi-
tidas à aqufsição nojo es�

\ .'

,
t" A cultura de Sau-

tr.angeiros; de acordo com ' a CaJarina - eslá tendo
a lei nacional. A área si·' uma das maior�s conside
túa se no sul 'do Estado, rações já dadas pelo, po-
DO município ,de Sombrio, der públ)co ao setor. O
que aqquiriu repenti.namE.n. �'Iol?

I gove,rnador aprovou plano
2 - Faleceu dià t6 do '

de ação da Coordeniildo�

b1emas cardíacos, o sr. Hél' ria de Assuntos, CuIrurais,
Oeste, 'com 48,anos incomple para 0- segundo semestre

Reis; os secretáriós da caç no valor de Cr$ 500.000,00

ministrção; Ó presiden
'

elor importBDcia, segundo o

NA; o -preSIde do efe Casa MilHar; 'Secrelário Albinp Zeni, já
o senádor Le

\,
"

s prefei(o� de qua- I

se todos os mUD ' rande número de, " � - O Secretário de Estado Henry Kissinger
populares prestaram ome�é!,gens, quan�o declaron que o vôo conjunto "Soyuz.Apolo" é' ore·

d� seu sepuJramento MUDlclpal de, ,S<;Io flexo dos progressos eonseguidos nas relações sovié·

MigUel do Oestl'. tico-aml'ricanas e dérendeu iS distenção como' fórmula

3 _ O advogad-o Emilio tabelecifi reciprocidade de re�ular uma' rela,-:�o comp�!i�iva'. No Cosmódromo

da Silva Júhior fez inte- aos funcionários esta.
de B�lkonur. na U�la,? S�vletlca, �s cosmoniilutas

ressante apresentação na duais, do, Distrito'Federal ,Alex�1 Leonov e, Vale�, sublFllm aQ e,evador que os

Imprensa da' Capital, com e 'municipais. Conclui o
levou _ao .alto �o fogu��e C?� 46 ms, d,� al,tura. �miil

relação à l-ei sancionada ' causídico, que tudo leva
voz nao Idenllflcada grifOu. Boa sorte, e segl:JlDdo

pelo Presidente Geisel, so- a crer n'Qn:ta legi-slação
o costume russo, o oem humor�do Leono�. resP�)ßde;?

bre a contagem recfproea adicional, pois. ,"a Cóns- na hora, em que o foguete ganhava altufa ao ,dIabo •

à� 'tempo l1e serviço pú,
'

tituição FederliI. n'o § 1.0, .
'

bhco 'federal e de ativi- do art. 153, profbe a dis, 7/- Com o bS0 de- io�

tdade privada, para efei- tinção ,de direitO origi�r deto de prata, os EUA

o de aposentadoria' e 'nál"io, de trabalho." desviaram em outubro o

que vetou artigo qu,e
'

furacão "FiW'{que se -ilba·
"

leu sobre Honduras, ma�

4 _ Industriais brà!Sileiros vãO investir no Uru-, tando 10/ mil ,pesso�s. A

guai, com base no acordo de cooperação eco!lomiC8 acusação é _de um clentis·
que f.lssinaram ne mês passado os presidentes Eroes, ta do México," di,zendo que
to -Gei'sel e juan Maria Bordaberry, num �sforço de isso foi feito para prote

eotendimento bilateral, Comenta-se que o ministro da ger· as praias da Flórida.

Defesa Niu:;ional do Uruguai manJem reuniões que re Os EUA negaram as acu'

presentilntes classisías brasileiros sobre ii possibilida. seções. Nixon', o verdadei,

Italiana

Como em. Jaraguá do
Sul o eontíagente de
italianos é bem acentua

do, com' \ descendentes
se ,fixando em malor nü

m�f6 em Itepocuztnho ,.

Nereu Ramos. �mt�go Re.
torcida. vale, o regtstro
que óra fazemos ej ao

,ensejo ,da pa8sage'.. da

fundação �e_J,.r8guá, do
Sul.. neste 25 de [ulho,
apreaentamos . à rica e

fé.rtH região. do' -nQsso,
muoiQipio; os cumprimen
tos "pela passagem de

tão, iplportante, data �a,
história migr&tória do po·
vq italia'no; im'igrantes

-

que contribuiram söbre
m!Jdo, no desenvolvimen
to de Santa Catarina,
com descendentes gal.
gando posto!J importantes
nas ativid8d8s empresa
riais do n.OS80 IÍlUnicipio
• do Estado.

Fazen\da será

'1araguá
•

Vif, à

para Jaraguá aumento
.

'

em tornode 400'mil em 76
,

Enquanto muitos dos prefeitos dos ,municí-
/ pios que integram a AMUNESC estão coçando
a cabeça com a baixa, reduçã,o dos indices de
retorno do ICM para suas cidades, Jaraguá e

Guaramirim, tem razões dé sobra a peasarem
Iro criador do acordo es- diferente. É que a Secretariá -da Fazenda deu a

pacial EUA·Rússia, há ã h'
'

anos, não fói convjdado
'

con eoer os h'ldices que'serão oonfirmados poste-
para ,ver o lançamento. dormente e que dizem respeito a cota de· rétor·
Nem chegou c1I ser lern no de c�da município" depois da apreseritação
brado DO discurso de do MOVlmento. Eoonômico. Jaraguá do Sul terá
Ford a 'respeito do Ivôo. um aumento, da cota de retorno em cerca de
O acordo foi firmado dias '400 mil cruzeiros enquanto que Guaramirim terá
antes da invasão do edi-,
ficio Watergat'e,' que lhe um aumento ,em torno de 100 mil cruzeiros. Na

custou a presidencia dos' maioria dos dem � i s municípios da área da
EUA. AMUNESC houve queda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rupc: , 'e,erre
'

.. 'ã.,o lluÍ'S.·'AlIO da Serra; nesta dts-
trilo,

' filha de -.RudoJ'to Àpr88éntação: 16 de Agosto ,;'
"

,

'

,,' ",:,.' �€ àÍ ," :� .' '

'

Borchardr e Elisa Bor� Horário: 20,30 horas ' )
,

eherdr,
I Local: SáIão Cristo-Rei

Bdiull B. 8.971- de 16/7/76 Peça: UM CRAVO NA LAPELA
Original de: Pedro Bloch'

' ..

José Vi!lnilfilo Dutra e COMPONENTES: Beatriz Emmendorfer (Lidi�)'reat�. é a diretoraMaria Blnl,o da Peça' ) -..' . '.' .e:.",,' .
,

.

Ele, brasiléiro, soltelro, Dleter Volkínann (Brandio) este é 'o vice-diretor da'Peça
pêdreitQ."na$cido em Iara. ,

"Oldina Ruedíger (Neli)
, ,

'. y� ,.oi !., ',o ",'

gu:á do Stil,:'domiciliado'e Elaeíe de Paula (Tas8o),
residénte· na Rua' Jorge Odenlr Dal-Ri (Valdo)
OzernieWi,cz'. mesla cidade, Isolete ,N. 'Silveira (Alzira)
filho de Laudel'ino Dutra Ma�la Sehmídt .(Aloin8)"'· " I" ."';' '.� .• , ,'.;! ',':r ..h
e de Tereza Prelberger Du- . RegiDa Amélia Vetürelli (Matildp). ..., ,rI .::

\
I
•. ..' • ': '

·lriJ. .

' .

,

Promoção: "Centro Cívico Coronel Jourdan" (Colégio São Luiz)
EIII, bra�i1eira. solteira, Colaboração: Cemuaídade Jaraguéense, imprensa- escrita' EI fala,'

Induerrterte, nesctde em da, indústria e eomêrcío em geral.·, ,�"
,. '.. ..'

Milssarandu'ba, aeste Es- . Vendes de ingre-ssos em váriClls pontos da ctdedescom.oa-arores. ,

fádo. demlctlrade e resí- ' ... O desejo do Grupo Teetral São Luís nede-anefs é dó que ele-
-dente na Estr,adá Nova, VéU ii fundo. a éultura jaraguaense. O. grupo pede. fodo o .apoia possível
neste dislr,.Uo,· filha de Pe, ao povo -leregueense•. as euterldedes - eonsnretdea, ,,' e. 'impreasa, . com a
dro .Benre e Armanda coiabôreção da Camera Municipal, para que esta; przrnroçãn aleeace ple-.

. Bento•.. .\'
", '.

DO sucesso. '

,

.

'''/''" '
.

"", ,VAMOS A'O TBATRO··
,�d'it81 n. 8,912 de 16/7175
Cacemiro Hetoachi e TEATRO É) CULT,ÚRÀ ,�,.!: '�\,-\:;',',,

IZflbel, Fachini '.

I

Ele, brásileiro, lolteiro,
estofador, nascido em

Ble, brasileiro. aolteiro,' Guaramitim, ..
neste ',Esta

operario, nascido em Gua- do, domicHiado . e reli�
ramirim, nesle Bslado, do·· dente na Vila Lenzi, nes
miciliado e q'1�idente \ nlll te di�trjtf), .filbo dtLJes4).
rua Rio Branco, nesla ci- . Hernachie, 'e Vadislava
dade, .filho de Äry Jacobi \ Wroblewbki Heroachi.

, e Reli Krueger 'la,cobi. -

"

,"EIlt, brasileira,'solteira,
Ela, bràsileira. solleh'a, c6stureirà', nascida,' em

induslriaria, nascida em Indáial, neste Estado do
Itajaí, nesle ESI.ado, domi- micHiada e: residente na
ciliada e residente Ina . Ilha Vila Lenzi, neste ,distrito,
da Figueira, neste distrilo, filha, de \ . Calist.o Fàchin.i'

Dia 27 .filha de Angelo Taocon e e Mariaf1Fachini.
_ A �ra. Elida Ba�er; �i1iosa Tancon. ' Edital\.n;:' 8.973 de J7/7/75

.

� o" 8�'J.flUIPPer\o Ru:". Bdital n. 8.96�.d,.16/07/75 . afuhp � !:if",eifl!aQpt!e \"l;»in.i;.. ',�.'" '

.,'
. 'Waldemar Heiden' e 'JaDl'C� ·,Hafermann ,

_, LUzif.!; Nlcolini; .' '. 'lr.ac·eDuí Ponlic'ellii" ,"
.

"
.

" .. ,'� ., �

- a sra. Doracy, Cor., \. . I Ele, brasileiro. solteiro,
rêa, no Paraná' .

":- "Ele" br�sileiro, soJreiro, comerciante, Qascldo em'

; '7 o. &r. �lv!�ó .Mpdro <n.cóm�,rC!ari,?.t oas,ci�,? . �m" �&r8.guá, dv. S.�l, -r.d.oJQJCi-:-
_, lvete, psostein. .

' "Jarag,ua do 5ul, dOmlçlfla- , ha.dp e r�sld,-nte1 Da'Rua
"", d«:, e residenIe' 11a' Vi.hi Presidente -Ep'ita�io Pes-.,

Nova, n.este distrilO, filho soa, nesta cidade, filho'
de' Jóªo f1eiden' ê Ipês de �ans .Breilhaupt .e
Wuergeá Hei�éD. �

\
�

". CarmjtD,Piazara BreithBQ- .

Ela, brasileira� solfeira, pt. ;'.
.

do lar, 'D�8cida em Jara- Bia, ',b.rasileira, liIolteira,
guâ. do SU,I; (lo91icilié;ld'a . 8stud:ante., � 'nás�lda e�
� resIdente Oll' Vila Nova,.' Jtn:.gqi",l� SlH� .doQÍiei·,
neste disriilo,nJha de,Qu�-. fiada e're8idé�te na Ave-,
rino PonJlcel1i

.

e Te·reso. 'nida Marechal. Deodo.r,�,
Welofurte'r poptj_çelli., , , n,8'8ta cidade,. filh. de

Bdital o,. '8;970 'de. 1511/7� Norberto· Hafermann ,8
-:- O ·�r. ·�ilíÍri_o'Bartel. U Zelia Sohmitt Hafermann.

Ivo. Kóeaier e
", _.

'

,

, .

bia ,90
"

. <, ,,'

A"
•

B para que chegue ao co�
�

all Borchard', nheclmento 'de todo. mandel
._ � A sra,·. Blda, ,e�posa t' ,Ble, .brllsilei·ro, solteiro. passar o presente edital que
do Sr. o Antonio Correa .Iav:rradc;u nascido em lera-" 8er' pubH�do p.�a imprensa

1 II
'

" 'Q • • • 'e. e_��tór1o'ondJIs.r' anxa..
" /,

em oiovi e; ,
-" ,

gu� do. l,uul, d��lIclhado e do durante 16 dias. Se alguém'
,'.: -:- II sra. Hildegard Bür:-, reSidente em glO, Cerro II,

-

souber de algum lmpéd1ménto
"ger RiJeder, em, Cotupá;, ' nesle .i8tÍ'iI�, filho' de acu...-o·,para' 'os fins· legail:
- Elcf.dia Lemkeh \ Viclo.rio Koenig e d� Mi· AU� MuI,LER GRUBBA
-

I Ivo Arildo Tomêlim; i oa. Porath Koenig. Oficial
_ a sra� )delca l2owe,

em Garibaldi;' ,

- o sr., Alftedn Reeck.

. BdHal-'o. 8.967 de 09/01/16
.

Anual . . . . Cr$ 40,00
Semestre . .,. Cr'. 22;00 "Sérgio Luiz Lescowicz e
Avulso . . . '. CrS 0,80. BII's"

.

Mk"
.

NÓ,mero atrasado Cri 1.00,
'OI ans e

Ele, brasileiro, soltetro,, ENDERctÇO:. auxiliar de escruõne, nas-
. Caixa'Postal,19 ""d J "d SIRuall,n.• 13D-Fone: 72-0091.1 �I o:e.�. aragua o.' a,'
JaragJlá'do Sul. S. Catariaa .' dornícthedo � �eslden!e
_____,

�

...' •..o.i.....'......: :(
na rUß Corupa, nesta CI-

\dade, filho de Francisco

hesêp�icz.e Htlde Nezat-,
to Lescewlez.

'-
. Ela, �,rilsileira, eólrelrà,Fez' anos dia 16

. /.. ,ayxili�r de escritório, Da8-
-. A Sra. Emilia, 8S:' cid,a em Jar,aguzj do Sul,

posa d() sr•.Albino Tori- domic�liad� e residente em

nelll, em P�ragaguá;' q Três Rios do Norte. nesre
.

.. dislrito, 'filha ',öe Alfredo
Faaem anos hoje. .' M.IIIQ8'ke. "e, Edilh Sasse

Mlnake.
'

.'

', 11!75 •

Diretor"
f;arênio Y,i_tor Schmöckel

-, '-

ASSIN'ATURÁ: .,

Aniversários .,

/

- A Sra. Alice, eIilpOS8
do sr. Alvaro T.· DippoJd,
em S. Fcó. do Sul -80-

.;.., o jovem Luiz Carlos
Voelz,' funcionario" da
S o c. Gráfica . A'Venida
Ltda.
- o sr. Oswaldo Otto

Reimer;
.

-'o 'sr, Sluenom Mafra
Pinto (contado'r); ,

"

. ',� a srta.IngridNei,tzel;
F.aaem ano,s amanhã'

.� O Sr. A,rigeló, Tori-
,

nel1i;,
.

. ';

lJia 28
- OS'r; Bothap'Sonne-,

D·hohJ; "t �',

-- o sr. Harry Adalber-
to Grubba; .' i. ;"

.

...... a 1'r8.� Lúéi'a e8poBa�
40 sr, Eugêqr� 'Steim�-<
,cher, em claraguá 84; '.-

Dia 29" " �' �"�'.

Dia 31
.'

- A s·ra. Wanda., eapo':, ,

8i1 do' Sr. Manuet F. da
Costa, em IrllpoeuifQhd:

'

- o sr.· Darildo BOna;
- o dr:, "Armíl)io 'Mar-

q��rdl, em Jbinville.'

Dia 01
\ f

,
_" O jovem

I

Bugênio
Vilor Schmöcktl Filho, fi,

.

lho de ßrunhilde e Bilgê
oio ,Vilor Schmöck�l;
- !!I, era. ErmeUnl'l, Ca·I.

toni BaumanD; �

..

1- O dr. Waldemiro Ma
zureeheD.· abnegado médi
'co em Dosa'a cidaae;
- o jovem Sérgio Nor· .

berlo filho do Sr. Oooal.
do Schroeder. em' Mafr.;r
- o sr. Gilberto Orlao-'

do Gonça'lves;' . '.

.

-

.

o
'

jovem 'GilberIo
.

, FraD�18co BortoIiDi;' '�., .

), llleg�st,ro .,' �i.�l
'Aurea MMe! Gmbba, Otletal

\
do Registro C1V1l_ do I. DIs
trito da Comarca de Jar,�gu'

-Ó, do Bq.. Estaclo de· Santa
Catarina, Brasil.

Faz Saber' que oompareoe
'ram ne C8"Órl� ..exibindo os
documentos eJPgtdó. pela lei
afim de S8 habilitarem para

oasar�se'

Bdital n. 8.968'�e 11/07/76
.logo Jacobi e,
Marli Tan.con

, Eu, RUDOLFO ALBERTO SANSON, brasi-
leiro. oasado. opera rio, r.sidente � domieiJiado
à Ru';' José Theodtilro. Ribeiro, Desta cidade de
Jaràguâ d,o Sul' - Estado de S8D�8 Catarina,
declar,o p,ara 08 c;levid08 fins que foi extravia·
do o seguint� documen�:

�
-

-

. '...__\

Certificado de Propriedade, 0.° "77584 .dó
.

veiculo Kombi, ano 1967, cor azul-niagoo, chas-
sis n.8 B7114508 de minha ,propriedaae.

'

,
/" -... ,

Jaragu8_ d�o Sul -,SC-, 17 de Julho de 1975.
Rudolfo Alberto Sao80n

Úmá ir�ore �a R:a 6\(0'81. P�ÖCÓPi� Go� .

.

mes' d� O�i'Y6ira) Pergunta �o\ alU .Aigo�:
, 7'

.

Fui" dec.pitada ein 26 de Junho de· 1975
_

!
.

t �." .....

Qual o meu 'Crime?" ,

.

,;;.'

Quàlquer, relpoB,ta poderá ler dirigida à,

Reda9io ..
do "córr�io' do ,Povo" pa�8 d�vu,�ga-'

" ção, à Utulo gl:'atuito.. '"
"'Nessas felicifiçõe5 aos

aoiverSlriaDtes, d. 'sema-

,

,.

./

\ .

40.600 . pessoas
. atingidas;.pela "

v<lcinação
. contr�"J a ,',.�Meni�.gite

.

• • I ,I·. ,"",.J ,j , ... 1
,

O "Correio do: Povo" in·forma aqui' O' que"'fQi f a v'�ció,a'cão ,n6s mUIJ.i�
cipi()8 de Jsraguá, Guaramirim·e Qorupá. s�ndo 'que quase se atio'gfu1: em" to-
dos estes' municípios a 80% de. eua população.

.

..
�
,1'

. •

?

, �/. '.
'.

A fcato< mostra o momento em que (> Prel. EuglDto Stre�e era vacinado em
.

_ Jaraguá' do tiul pela equipe do D�SP ".: " '

'.. I
.

" Jaraguá do Sul' : �I.( "::' ',r, ••.'._J '

f �.� .� " ':..;�;."." � t't )o,r! '\'. '.

,
.Aq_ui--,em. !loIsa cidade. for,ain 5 8S equipe! d,� ��cina,do.r8'8

"

,d�,;., .DASP,send«? que � T8c.lOaçio pod�!:la. alcaoçar, um �ndicf;!l·,maiQ:r· -"08" 87,5%\d��"tota.l
d!l pessoa� JmUDlZ8�as, ca�o_�, I�te�sa ch'tva q�e' castigQ.tl, tJ., �idade ,p,orúltir;po
.d�a 16, da,ta da vac.1D8ção oao ttVEl8se....em p�rte 8'trap.lhad'0 08 tra,balhos,., M,8S
° DA�P pode con8Ider,.:r como atiDlgida, a meta em,Ja:r.aguá·ipo��..&egundo.seuanúncIO. eram. p/ser vaclnado8 27",m, péssoa8 o' quelcorr�8pl)nd,eri� a 80%, 8,e,ndo
e�,ta marca quebra�a c�m a v,acmaçAo de 30.500' pe88,oaijJ dos quase 35,mil ha-;.
b,ltan.tes que o mUJlICfplO possue! �08, 10 vacinador,el, .tiugir,am a ':,e8ta, ma·reB,
n08 8.eguintes post?8: p.os,to de 'Saúde, N�và �rastli8,·...:Uha· .da Fig1:1,eh�8, BàrfB
do RI'O Cêrro. Garlbsldl, Nereu Ram,os, Santa Luzia,',Vila Noya ,João .PessoS;
Rua Joinvil.le. Três Rios, Ri� Oerr� :1.1 e'/Rio da. Luz',I_. J)estaq�e, também pal8

, o traQaJho l,Ilte!l80 do Prefeito �unl(,np8l Eugêmo Strepe',":;e várias, outras, p��,�
.80a8 que g��.tUltamente cal�borar8m com, a iniclatjya. ,}>ar1i 'ating.ir:·�·é�,:� �q..5tlO
pessoal v8,clDada� contre !' Mttnipgite, o m�smQ, �Q.�er,9,\. de vticilil,ap fOI utili'
.zado <_tl'f',gu,Qdo 8lt IDformayoes, das equipes_go, DASg.•.:A,glli::.. o,S �r�bii)Jl9!J' fqr�Dl/eaorde.D8dos ,pelo 8upervlsor de. é,rea Dr., Eduardo 0ord�i,ro do ! Departamento
Alltôno'mo de Saúd,e Pública.

�>' \'. ., �, • '," .,,"
-

Em'Guaramlrim '.

\ -; .:'fß, .

,'.''.: \ "

. \. J .1', '. Je';.':',' . ". ,,;'"
.

. Nest�.municipio a vaciDãç40 também 8)caoçolÍ(,o.ILseus, obj,etivos qU8Se
.

'

chegando a m�rca d08 80%. 'Foram vacinadas contra'1l: Menlog.it.e 7.600 .1 pes�
sous p�la8 eqUIpes do DASP com fndice d. 73.30/d da p�pulaçiio.·'

" .

Em CQrupá 'j F>; I 'j!. ", ,í \< �

.

.

. � I d "i' ',.. � :.;-' :. ii 1/ •.� L .

,
' Oalupá, te,,:e 63?/o. de 8ua população !acinádà contra" a, .·M�oíilgite, se(do que a.1l �oram Imu�lzada(l 6.250 pessoas Co.�trà o ma].:Em Oorupa' 8' 'VSOI

nação fO�-�la �5 enquanto que em Jaraguá e Gua�amirfm "no 'l1lUmo ,dia 16, "

Clínica' OClonfólõgica·
DR: OSNY CUBAS B'AQUINO ,-' élrurglão' Deallsll . Ralos X, _.� eRD 364 .

Alende e6�8nt. com' heraB: maràadas: -, FONS r.z2�Ó225 '

I
.. , ."" '.J '

" Oop:suU6rib:. Edif�çi(:) "Minlr" (D�!ro�t� ';Íilftr1i1eit�t� MiJ9:�[cipal) 'r
I' 1.° andar.:.- SaIu 22 • 22,:.A: �.,: " ...

I
I

I.
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OORREIO.DO .P.ÓVO
�

Alberto Bauer S.A. Ind. e COlD. 'Pösfo 'âulturclI. do,',mobral
.

.

loaal

" (EDIÇAO ESPECIAL):'
,

I�scrita DO C.G.C.M.F. Bob n.O 84.•29.836/0.001-04
, Relatório 'da Diretoria

Senbores Acionistas:
_ '1 -; _

-,

,.

'

."

,

Tem�s a ntisfsqão 'de ,Iubmeter à Iprecia,ão' ds V.B.aS: o Balanço Ge�äl,
,

pemonstraQ8o .dl �C.onta d" Lucros e Perdas. o Paracer do Oonselhe Fiscal,
Felati-foB ao 8X�rCl:CJO eaeerraae em 31 de dezembro de 1974, oonforme precei-
lila dispositi90S legais • estatutárias. -

"

,

Através o exame desses doeumentoe poderão os senhores aoionistas for
mar um juizo exato sobre o HlQ,imento dos neg6oios desta seeiedade e. sua,

correspondent., lituação econômica ftnaneaira. '." _

Colocando DOI deldelâ a, inteira disposição dos aenhares aeíoníetas, pa

ra quaisquer esclsreoimentes julgados neeess6rillls, ,isto termol o prazer de

pormenorizar tudo quanto nos� for, solicitado.
'

-,

,
.

Járaguá do Bul (Sm; em 20 de "maio de 1975

Victor Bauer. Diretor Prls'ide,..te - CPF D.o, 004358139

Alidor: Bauer, Diretor Comercial - CPF n,C 103953269

'BalaDço Geral encerrado em 31
: de de�embró de i974

ATIVO
Disponível '

Caixa e Ba800s
Imobilizado ,

MAquinas e �D.'alaçÕ'eB, M6.iis e Uteosílios" Bens' Imõ
veis, Veiculol, Oenste. e Benfeitorias Filial ConltruQão
(Hajafh Filial (São Bento do Súl). AU90

,

Imobilizado ....:.,Ct,. Rea,. ,"
'Réalizaveka Cl,.irt'6 Prazo

.

Inf,snlário
,

"
-

\

Jiflnllrio Almoxarifado'
RealizaveJ a Longo Prazo, , _

ata. Reserva Ptni!t�,�.s. Dep6süoI pl flbrilaQão Trab.,
Fundese. Embràer. 'In,esthnentos. Reflorestament•• Su
d.pe, Suttam, SgdeDe, BNDE. DeQ. L�i 157, Particípa
ções, Cau,;,õe8,,',qprig. Eletrol>rá�. A,�iç, Lei (89/63) 1974
Ti,xa J,felhoram&Qto' 89163, adie. Lei 41.54.'Adie, Lei"

4069/62. AlitOD!O Fernand_. Filh.o.
Contá d�>Cdmp'erisaçã'O

!OÕ8B Im
I Ca.."ão- � -.'.

r

71820t.71

415.206,0'
307.475.67 722�681,67

619.922.03
7.974.92

\
'

,

627.896.95

51562',23,

4:0.00

2.58'4 444.56

,promODe exposi(São
,

,� Sra"-jeanere Thcmsea Rass.éle encarrerada das Ilivi,tadel do Posro,
Culrural do Mobral de Jaraguá do 'Sul, informou que o 6rgão em seu 1.0 mia d�.
functenemento, Isto é, em Junho,pessedo, recebeu a visita de um bom número de,
àlunos dOI eursos de alfabetização e' educação 'iorregrada de Mobral e de outros es '

tebeleclmentos de '

ensino. a procura de aprimor.menlo par. seus conhecimentos. 0,
aeérvo 'bibliográfico. do referido Posto rem sido alve da preferência dos pesqui '<

'Zadores da região•• Iém de se inteirarem do que pretende realiZIU a encarregada·
do referido posto Culnnet. Ouranr. o mês de JUDho, sellenrou ii íníormanre, v,isir.i:
808 professores e aluaos do Mobral despltrrllndo' o Interesse dos mesmos ,virem a

,

fizer uso doa rparêr.ais aqui exlstentea. O resulrede desrls,visita. está' surtlndo

efeito. poia dilriame.ole eluaos do Mobral aqui comparecem e portanto queremos.

Que os demais também aos vlsltem inreir.ndo se. de nosso rrabalho e prtmcraado'
ainda mets aeui conhectmearoe.

' ,

,

,
. 1 - .

Vidas e obras de perecnaltdadee brasileiras,- acervo bibliográfico. I'ádi. e'

our�os matertate esrio, eo inteiro di�por de -todoe os. jarligua,mses DO horário das
17 as 1 9 heres de segundas às aextlls feir.s, e seltentsmos que o Posro Cultursf
funcioaa ao lado da Prefeitura 10c1I. Nesras visitas que, eferuemos DI8 eacoles It

colégios onde, säo maÍltido� euraoe do Mobre]: procuramos IIB�ar a idéia da rea

Iizaç:ão dia 25 de Julho (hole) de uma exposiçid de c.rtlzes rode. confeccioDados

pelos mobraliatas. '

,

'

A exposição de eanezee ti que aos referim.�•.acentucu .. encarregada do
Posro Cnlturel do Mobr.r, será eferivada dia 25 de Iulhe, hole portanto e os alu

nes do Mobral Dêstàs trabllboJS procurarem desracar'.. efeméride' dos 99 anos

do 'município e dia do Cclouo que hoje Iflmbém transcorre. Treta-se ele trabalbo.
simple. mas feirQs com emor pelos eluaoé de Mobral que tambêm . deste forma,

colaboraram para que o dil de boje 'Ieja bem melhor lembrldo pór rodos.

P.r61 esta exposição esrão previstos rrabalbos dos alunos da Escola Básl·

ca Euclides da Cun,bl de Nertu Ramos. Colégio Divina Providência, Escola Iso·

lada da'lIha da Figueira e Grupo Escõllr Muoicidal Albano Kaazler. Send,. assim
"Correio do Pova" convida ,ara que rodos que renham um rempinbo CiI� soltr•• ,

visilem boje, CI �xpoaiçio de, carlazes dos alunai do Mobral.
.'

Não Exigível,
Oa,pital Social,�:' \'

Filial Itajai -, Cóntà CapUa-\, '

FODdo de Resena Legal, fundo de ReSér,a Espeoial"
Fdo. Esp. Aumento Oapi'\al 14357, }i'uodo de Dtprecia-'
Oão. Fdo.' DQPfe�. Cta. Re_àtalizlção,. Fund. de Reser- �

98. Fdo. Iod. TrabalhiltA.
' 1.672.502,42

,',

Exigível a Curto Prazo, .

'
,

Preto Social •.recolher., Títõlol à Pagar, Contal- à Pa

ler, DiYid8Ddos; Imp. Relido na F.onte CODtás Oorren-
, tCl8.

' -

:'Contas _de Compensação.
Oaução d� Dfretoria -,' _ .....

Hoje Ja.raguã
é'8memora 99

• ,',. J
,. •

�,
'

.,
'

5mQ!.I� de existência

Os abaixo-a.sinados membros do Conselho Fiscal di firm. Alberro Bjluer ,

. ,

'

S.A. e 'Ind. Coin,. bavendo examinado d�lidamenre'_ os
f livros e dqcumentes que 'Comentou-Ie da possibilidade da Banda TremI '(je Rät> Bento cio Sul vir 8

comPõem iss peças '''do ,Balapço Oer.1 eDcerr_�da em dílr� "de -31 di dez.embro d,e . S8. aprel.mtal' hoje ,em ,no.s.. cidadei mas até· o IIwmeülu'-,t:W qUd redigiaiD08

1974. enconrrando rudo, em perfeita ordem, sao de parecer que os referld�s aros 8Stia noticia nio' ,se tinha chegado a um d�nomina,dor co�um para promover':'

devam se,r iÍprövados peJa Assembléia ,Geral Ordinária, a realizar se pr6ximamenre,' le_ a referida 3pr"seotacio. acreditando-se. qu� isto sejtJ;' reslmente muito difl-

,

' �n. TaPlb6m qú'er,em.oll alertar a08 �eitor.�·de' que I'muita8 qelltas loienidad••

Jara2'uá do Sul, 20 de maio d� 1975 ta,lTes não possam s�r efeti't.d8s, 'mas qU,tJremolJ '.ü�sta oportunidade destacar

Alberlo'Maiocbi ..:: CPF ,1�2920289,' OI elfo.rços"no .senti!to �a 0��r.eer'a(?'�j.arag��en8e, .m'�luno �oje nio seado

Willy Mabnke. _;_ Cpp 1 03942499 �m ferIado, alguma proJrama910 que ,���se' d••p.,rtar &0 ccn�açi.�' de,' to.dol o

IntereiS. pelo ano 100, O que. 8e,r• .rllto: hôj� '.lportiv.aQlente íe feia; na pági-.
Berloldo Klitzke' - CPF 104026609 na d. eaport•• dllt•••manál'lo..'·

".

.

.

359990,QCI
.

10,00
. .

2 03�,t502.43

- 40.00'
-,

�i

2.584.444.56.

, n-etnoDstraçã1> da Cop.ta, "Lucros e Perdas",
enc'errada em '31 de dezembro de 'i974'

.
-

'

'Contàs -

.

ID'entãfio
Vendu à, Vista .

Intentirio Almoxarifado
Di9idendos AUferidos
D9800Dt.08'Auferidos""
Embalagem'

'

IOflntiri'o ."

I�'eniário' 'Almoxarifado
Oafé Crú

., ,

Prl9idinoil Social
Salário, Fam'lia,
Descontos Diapendidos
Jaroa DisP8ndidG.
Lucl'ol • Perdas "

PIS
fllN
PROTERRA'
Dsspea88
FundQ Depreciação
Fundo de Resena·

I'

54:3.828.00
6 2UH09.29 ,

7.974:.92
1,64 '

�17.19
76.094.03

,;

458424.23
3.856.16

3.935.143.50
·34098,14
5.039.96
33.681,73

,21.41
4.577.00
45.808.13
15689,00,
10,459,00

146€r494.24
44.988.00

, 800.144-5,? _'

6.838.425.07 6.838 425.07

laraguá do Sul (SCl. em 31 de 'dezembr:o de 1914

Viclor B.uer, Diretor, Presidenr� CPF 004368139

Álid�r Biluer. Direlör Com�rci�1 c:PF t03953,269

Eugenio Vifer Scbmöckel, Técnico_ em Çontabilidade
CRC 'SC D.O 1605 - PECo .51.083

'Parecer do Conselho Fiscal

\
'

anos

.

P..ra comemorar OI '9 &nOIl de existência- de Jaragui do 'suÍ DO dia.

de hoje foram. programada. alguma.,' solenidades, e 18m. dúvida alguma' das
mesmas terlo uql significatlo especial. poia ,já despertam inte'resle em· toroo

de uma programaçio 'mail ampla em termos do ·ano 100. A Prefe.itur. Munici
pal para o a.onteci·mento programou' a re'inauguraçlo da Pra,a ,Angelo .. Pia',
zera defroate ao Pa,o Municipal. com-uma roupagem ·mai. IIlmpitiea, téndo
também .rdeaatla alguma. pequenas relorma. na praça defronte a Eltação
',Rodevi,Aria da cidade.

, Além, dfslO, como comemo.,amos hoja' igualmente o dia do Colono. o ei-,
teio da naçio, a ACARESC e 8 Câmara Municipal ,lançam 8 "Campanha d,e

Pro.dutividade de Arroz" Ti8"Dd�:despértar no me.io .rural o interesse pelo in

cremento do plaptio:d. importante cer'eal, podenào· meS,Ino esta campanha
vir a propercioDar Um i.aremellto valiosissimo a poaiçJo de Jaraguá como

,

entre OB' 5 maior.,8 produtores de arroz do Estado de Santa Catarina. A, A.ÇA
RESC e a,'Câmara Municipa-l, cODtando igualmente com a colabora,çio da_ Pre
feitura jar.guaenss, 80 laoçar'em e.ta campanha estario proporcionando' -ao -

bomel;ll (lo cl),mpo valiosos subsidios, tendo em vista que a maior ,preocupa
ção de todo. é a Talorizaçio do homem do oampó. AlélD dialo hA pro,..eua
p,ara a entrega de um premio valioao ao 1..0 colocado, iste é, para' aqúele .

,agricultor que colher maior 'Bumero ,de sacol de arroz por hectare cle terra

plantada.
"

, \.
-

•
,I'

-,

Os alunos dOl� curlos de alfabetização e educação integrada _
do JMo-

bral de JaraguA .stario mostra_do a populaçlo jaragua.nie uma elf:polic;io
de oartazes cuja a .amostra 88taI:â ab.�ta hoje no P,osto" Cultural do

..
Mobral

ao lado da Prefeitura. No. ·cartazeR. de8tacando 08 99 anol de exi.tencia. 'do

municipio e dia -do Colono. esta'rá .refletida a vontade destes estudaBtes 1110-

bralill,ta8 em poderem mOltrar OI conhecimentol" que recebem diariam!lnle D08

bancos e�colare8.

'-

,

Há
.

posgibiiidade d.e "iI: a .ler iDltalado um relógio público 'Ila 'praça
.efrol'lt� ao Pf1ÇO Municipal. pars mlrcsl' indE'l�velmente ROS cor8ç6el dOI

jar�guan.e8 a abertura da agência local do UNlBAN,eO que aqui ser, "ger�ncia
do., pelo Sr. Hor'.t St8in� Esta ,agência deverá ser igualmente instalada hoje na

cidade e junto ao edifício HIrteI. - " ,

.
- -.

I -
'
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I

Senador (f,tá .;��.< ,�< �:rl
'de AciDlótes, ���br

:i' ,!:�'
\í \�4 i;t�Sj "", 1:' ,t "1:' .:

��III.'·! r�tr�balho
o RepreseqJ;aote de

J5ii1Dta ·;Ç'ararioa- :QO Sena·
do. sr:"Otàlr' Becker, pro
àunciou vigoroso díscur-
80., ,Qlertan�o, ê!' NjilÇã9,
sobre .

os lJ1al�ffcí_al$� dõ."
ectdeares :'do trabalho. A,
cerra altura, assim -,

ee

manífeateu � "4 primeira
vista; pareceria que o aci-c
dente, do trabalho é "l,1m��

, problema de iriforllinística ,> •

dé inte'reise exelustve ÖO
trabalhador. Se, na verdil';'" ,

de, este é o, primeiro "
a 'i "

sefrer. a� trágicas, ou do-,.
lorosee cpoàeqüenCills do. "

evento. p�ra" que, quast
'

aempre,' (lire,a ou iod'ire-' ,J,

temente, eearrtbur e por
descuido. despreparo, Ciln- ,

Baço ou algumas ddicit,D'
elas de ordem esteeeeo
miÍrica, os aius reflexos,
tnctdem, ,e.adameDte, em,

primeiro lug.r sobre' sua
pr,ópria família, em s,gnl1-
do lugar Da própria pro-'
d'bfividlltl. "do 1�löalho,
assim ciom., DI' eccllíollli fi
DicioDlllr atrllV'és doa eUI- -,

los dirctó ou inlilrero.
'Depois de- abordar •.pro
anssa., "OB rtseee, da.
aistemlidcíI 'leilti, da fludi!
e1lucatlva; d. r,uxfll. 10-
vérollmilital. d. prlssio
.alarial • d. 'pedir, medi
das UrlreBtel, o Sen.dor'
Ore'r Backer coDclú. "

lU" oração - No desea-"
volvlmente do meu díaeur-
80 está claro, inuit. eliro
que não ,rocurei "

-ceraere
rizar a . -rll,onsabilidlde
sö "ao Irabllhildor. só' ao
empresérte, OD IÓ 110 Go
vemo. Todoa semoe réa
Ronsável., lern dúvida
nllnhuma, �odo. aomoe

respoo.áveil,· 'repito por
casé pr.ialema.",
No seu pensamenlo é

Illrefa que exige" ii ünrio·
de todo.:,. yirilâncla",
permanente 'do Ministério
do Trabalho, II colaborilçio
eficiente daa empreSGB c,
principllmeale, ii educação .

do próprio trabalhador.

'(Ei>IÇAq ESPECIAtPl SEXTA-FEIRA �5 D"CJ1J:tWJ.IOJlMlit\'7t}
�� � _-�__ c";;-- :_>:- -=--. ,. :....-:::::--::;-�-"�_ .."'=="'-..-_.-...=;:;;�...��_ .. _.,..�.,,� ��

, ,

'Na Base .da La
(

O Presidente Ford; lançou um programa dOI maia vigorosos contra Qcrime. Sua recente M.nB�ge.-:a ao Congresso abrange todos 08 tipos de falca:
t�uas, B nã4? ser as fraudés em que OS grandes figur,õ88 costumam S8 eovol
ver. Eu pensei que' isto tinha sido um .deseuído realmente grave até .que um. - A contravenção na aha_ ,esfera é um câncer �� n�s8a s9éJed��'Íe, e não
p_orta-�oz da Casa Branca 188 oncarregou' de me eluc-f4ar: "O presidePte ainda pede ser tolerado em- um ststeme democFátlco. O prestaente pediu ap ,oepartameoest' elaborando o projêto de leí contra oa tubarões." .: lo de lustíçe Para exrerminá Ja e cilà. exemplos de pessoa. que, poderiam .se 81P-

O governo 'vai agir energicamente contra esta 'gente _ me afirmou ele tir tentadas a burlar ii leí.
'

'!-",.'
-, - 4,

�',
.

Ienfaticamente.
, Creto que tsto, naturalmente, illcl.u,j as lojas que fixam seus próprios..:.:.. 'Bom,., E 'quais' são a8 sançõe'i previ8t�i?

Veja bem: qualquer grande compaDhia 'que fizer contribuições ilegais
, par� as ,campanhas polítícas perderá o direito às . subvenções durante duas
lemanBS.

'

- Uma boa medida - concordei. - ,E oa caras que vivem depenãn- _ Só se eles não quiserem se comprometer a Dão incorrer em erro nove'rados no g.overno, lob pretexte de participar clel programai de defesa?
� merUe.·

, ',< '

- Estamós tomando medidas radicais, deixa com a gente. Qualquer - Bom. e I especulação na Bolsa q�e 'cosr'��a' comer as ecenomias de
'executivo que apreseDtar uma conta de maia 6 milhõ91 de dólares ao gover- viiivas e órfãos?

,
.

no será. multado em, 60 dólares' e condenado a freqüentar' uma escola para - A posição do gov�rno é que os órfãos e' as viúvas' devem reeebir �lIr·tn'otoristas três noites por -semana. ,', siso
" . ..

.

J
,

--- Is.to", realmente, fará com que pensem
I duas vezes antes de em-itir .:._ Não. Eu eslava me rderindó aos homens que comelem as falcatruas.

as contas. Mas' me diga uma cois8: suponbamos que' uma das grandes com- - Acreditamos que tais problemas devam ser resolvidos amigavelmeßt�.panhiss de explora,!o de petróleo fa96 uma trapaça em seus livros e 800e- - O governo !omou alguma'posição contra a especulação Imobiliária?
gue milhões de. dólarés em impastos. .

. '

'.
, ."

. ,'. - Evidente. Todo suj�no que for pego engaoé!ndo a população ficara proi-
- lato l8mail poderá ocorr.r '�afIrmou ele confuante. - Mss se tal biEio de compràr obrigações, do 'tesouro i1mericano durante um ano.

coisa fiear comprovada. a companhia em, questão flcará proibida de snonciar
.

- Isto é o que eu, chamo '. �a verdadeira -L�i e Ordem. Agora•. uma nova
nos intervalos da traDsmissão dos jogos de futebol pela ,televis�o - durante' pergunra. Quais, as punições que· vocês esriio pedindO"parll aelOJ:es ·,do- governo
um ano. \ ';

, ,

'

que violem ii nes-sa corres,pondênci,a, invadam nossas' residencias;< controlem n05-
- E existe' alguma punição prevista para quem "a'nde'r produto. com' sos teléfones e revisem nossas declarações de imposto de rendll ,por motivos 1'0-defeitos de' fabricação para o exterior? líticos? I
- Olarº� Quem for pego dando tal trambique terá suss deduções ao - Não existe qualquer �anção previsra•.

i�posto de renda reduzidas em 50% para o período de 75.
'

Mas porque não?
- E OI altos funcionários, do governo que 8e déixllm 8nvol.ér em O presidente os 'considera

, atividades ilegais?
'

.

CUNHA).,

- O preai,dente se negará"a entregá-los ii Suprema CarIe.

da Ordem
Pon- :Ar{Bucnwald

Parece que ele "realmente estiÍ dispos!o
O funcionário continuou.

disse eu,

.
. ..,.

'preços.
.

-- ...

Naturalmente. Esta é uma das� prétícas mals danosas e será energ,j,�I'mente combalida.
,

- O. faltosos irão para ii cadeia "!

crime. de paixão. (Tradução de W I L S O N

_ , ',�ilnchet�,)ulho 76
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OORREIO DO,POVO (EDIÇÃO ESPECIAL),' SEXTA-FEIRA 25' DE JULHO DE 1975

..-
,

Fábrica de Calhds Residenciais e ladusfriais; Artefatos ..
ele Melais em,

, I Geral, e RiuUildores

Loja de imefllfoa de folha e' de alumínio, louças de porcello., e em vidro.
"

I
"

.

UM 'PRESENTE ÚTIL A QUALQUBR MOMENTO

,dv. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 1084
I

Cumprimentamos a' dinâmica e laboriosa . população
\ ,

de J�ra'gtJá, do, Sul, J:)ela passagem do' 99 ..
0 aniversário

. " .

de fundaç�o' de sua cidade.

BRADESCO • garantia cíe boris .Serviços

.

'

,

,\.� .

..� -,

•

0'1'..

\
.,

.,E cUrrJ�rimenta·
Jaraguá CIo Sul pelo
seu aniversário.

Alfredo D., Janssen - 'Funilaria,

Associa-se à Data de FundaçãO' de Jaraguâ do Sul e ao ,dia do Colono,
Eventos de Civismo e Civilização de um Povo de Plena Ascenção

I

,
'

,

, i

, i

"'� 11NIß�eO��'!I, O seu grupo financeiro
Av. Getúlio Vàrgas, 41

"

,

LAIIZNASITE R
' .......

, Q Seu Relojoeiro
• Jeías, Relógios, Violões Cristail Artigos 'Fino.s pI Presentes

Av. Mil. Deodoro, ã64 - Jar.,u' do Sal S.C.

Apresenta aos Heróis e . Pioneiros ela Grandeza do' Brasil, os I

Efusiv9S Cumprimentos Pela Pas�agem de sua Magna data.
•

" J
•

"
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CORREIO DO POVO

,Edital 'id,8 'Citação, e "'Intimação'
,

Q Doutor Alvaro Wandell1 Ftlho, Juiz de Direito, da
,�omarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catapna, na
forma da lei ete. . •

'

,

FAZ SABER aos que o presente edital de citaçlo e in
timaçllo, com o prazo de triDta dial, virem ou dêle conheci
mento tiverem e tnterressar possa, que por parte .de Alydta
:l(asl Corrêa, através seu baatante procurador, advogado' dr.
Irineu José Rubint e Dr. Friedel Schacht. Ihe foi dirigida' a
petlçl1o, do seguinte teôr: Exm,o Sr. Dr. Juiz de Dlre,ito da Co
marca de Jaragufl do Sul. SC; ALYDIA MASS CORß1l:�,. bra
•m�ira, calada, separada de fato de ••u JIlarido, de prendas
domésticas, residente e 'domicUiada à Rua Rio Branco, n.O 558, .

nesta cidade e Comarca" por aeus bastante pro.euradores
Infra-asslnados (instrumento de procuraçio anexo), com todo
o respeito e de acordo com o artigo 317, n.- IV do Código
CivU, vem ,à V. Ex,a para mover a presente ACÃO C>RDINA
RIA DE DBSQUITE 'contra DEOCLÉCIO CORRnA, marido da.
8upt�., �rasilelro, de proflaslo Ignorada, encoli.trando·se em
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, pelas razões que passa a

expôr: __ 1 - Casou-se a peticio�ária com o Réu aos Z5 de
J!.ovembro de 11144; nesta cidade e' Comarca, como bem se vê,
da inclusa Certidllo de Casamelito (d.c. n.O Z); 'II - .Desta
anlio existem .dual fllhas, Isolde Correa e Iracema Corrêa,
ambas casadas; o casal não possufa bens; III - A vida a dois
'Sempre foi um martlrlo para a peticionária, eis que o Réu;
àlém de dIu-se à embriaguês. agredia.a constantemente ffsica
e moralmente;

.

IV - Por voUa do ano de 1952, ,seIn motivo
justo ou plausfvel, o Réu ati,ndonou o lar conjugal. indo re
sldir' em lugar incerto e nlo sabido desde entao, nlo tendo
sido possível à Supte., até hoje e apesar 'dos esfôrços' empre
gàdos sabêr .de domiclllo dele. BJ O,,DIREITO É pacifJco
cristalizado mesmo,' e entendimento dos doutrinadores' e dos
�bunais de que o abandeno sem motlv.o que o justitique,
basta para motivar e fundamentar um pedido de desquite por'
parte .do cÔDjuge, ebandonado, No caso em apreço, o aband9�
no se prolonga por mars de vínte anos, o que. constitui fia
grante Infraçlo dos develes conjugais, especialmente dos. re
terentes à coabitaçio e assistência. O Código cr-n, consagra
tiais príneípíoa ne artigo 317, n.O IV quando reconhece como
motivo determinante dó desquite o abandono vOI1l)ltário 110 lar
eoníugeí, durante do�s anos eeatínuoe. A atitude do.· Réu
expressa sem sombra de dúvida tanto o ânimo de nio mas
voltar ao domicilio conjugal bem -eome a ausêDcia de justa
causa para assim proceder, Olp abandono do lar é motivo de
desquite, desde que seja por mars de dois anos e tenha sido
voluntário. Peder. ser invocado p�r quaíquer dos cônjuges,
ae inocente. Trata-se,de .eause peremptória, porquanto prova
do o tato, com a satisfaçio das exigências legais, cumpre ao
Juiz decretá-lo, aDte a sua prudente apreciação das provas...

"

(BT - Z68jZS8). NO CASO EM TELA NÃO RESTA DÚ
VIDA QUANTO À PROCBDENCIA DO DESQUITE. C) PROVAS
Além do documento era juntado, eomo prova dos latos ac�a,
requer a peticionária a ouVida dai: testemunhas a 'flnal arro
ladas: P) REQUERIMENTO. À vísta do exposto, r.equer ,a V.
Ex.!! que se digne de, julgar procedente. a açio ora ajuizada,
condenando o Réu como cônjuge culpado (C. Civil; art. lU7, IV)
além de condenação nas 'demaie pronunciações de direito. Nã.o
havendo necessidade de separaçio de corpos" por já se acha- .'
rem separados os cenjuges, requer ainda, na conformidade
dos artigos aus, '317, IV e 322 do C9dl�O Civil, se digne V.
Ex.a ordenar a CITAÇÃO de DEOCLECIO �ORREIA" acima
quaHflcado, para responder aos termos da presente a(lAo, pe
los motivos aduzidos, PUBLICANDO-SE OS EDITAIS DE LEI,
• fim de, 'a final ser decretado o mesmo desquite e coadene
do o Réu nas custas e demais comunicações de lei e à, sua"
revelia, COM A AUDIRNCIA DO DIGNO REPRESENTANTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, na qualidade de curador de Au
leDtes. Outrossim, para a cltaçlo do Réu por edUaia, presta a

petJcioniria a afl"maçllo de q'!18 fala o artigo, 23Z,. I e artigo
231, II do Código de Processo Civil� Oá ,4 presente, ,para os
efeitos !fscals, o valor de Cri 2.000,�0. N. Termol, A, esta com
os 1DélllSOS documentos e com ai cópias exigidas pelo artigo
159 do citado Código, P; Deferimento. Jaraguá do Sul, 16 de
lIaio de 1975.. pp. (AS) Irlneu José R,ubinl OAB/SC n,· 1.8.64-
BOL DE TESTEMUNHAS A SEREM INTIMADAS: 1) BENJA-

, MIN ARNO RIJ:DTMANN, brasileiro, casado, do comércio, resi
dente e domiclllado nesta cidade, à rua Francisco de Paulo.
n.O 187; 2) ERwINO 'MRNEGOTTI. brasileir., casado, da �dús
tria, residente e domici,Uado tall!bém nesta cidade; 3) BERTOL
DO BNKE 8 4)' JONAS FRA�CISCO PERREIRA, cuja" ,qual1-
IIcações e endereços serio oportoaamente indicados. (as) 1.
Rublni. DESPACHO: R. h. R•• a-se; Cõm prazo de 80 dias,
expeça-se' edital de ,�itaçio e intimaçlo. Designo o dia 5

'

de _

setembro p,v., 8S 10:30 horas, para a aud. de conciliaçl1o pre
'vista na Lei 968/49. Hlo comparecendo o réu .• audieneia su�
-pra designada, passari a correr-lhe o'prazo de 15 dias para a

resposta" com a eominaçlo' elo art, 285 do . CPC. 22.5.76. (as)
�lvaro Wa.delli Filho - Juiz de Direito. - ,

Em 'irtude do que 'Oi expedido o presente edital, pelo
� 1!ual chama, cita e intima o requerido DEOCl,.l:ClO CORR1!:A,
, ,para comparecer neste Juizo, sala daI audleDcias, do EdlfI
cio do Forum, nesta Cidade e.Comarca, no dia cinco (05) de
Setembro p.v." às 10:30 horas, a fim de assistir a audiência de
"eonciliaçio, todo de contormidade com a petlçlo inlciál e des
pacho acima e retro transcr1:toe, flcaDdo desde já ,citado para
todos es termos da a9,lo e querendo, -coDteetá-Ia, no prazo .le.
gal de Ui dias, .contados da audiencia de81gnada Bob pena d.
Dio contestando a açlio, s� presumirem verdad�iros 08 .' fatos

: alegados pela Autora. E, para que chegue ao conhecimento
,do Suplicado. foi passado o presente edital" que sera afixado
ao local de e08tome, na' sMe do Ju�o e publicado nal,copren
aa local ,e no DIArio da JustlÇ& do Estado. Dado e passado
ne8ta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte· e sete dias do
mes de Maio élo ano de mil .ovecentos e setenta' e cinco: EUi
Amadeu Mahfud, ESCriT�O,' o datilografei e aubecrevi.

,

. Dr: Alvaro' WandeII1 Filho - �u1z, de Direito

Escritório .1
A' CO,MERCIAL

ADVOCACIA - COITABILIDADE - SEGUROS
Antonio �osé Gonçalves

Bel. em Admiuistraçáo de Bmpresas
, Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves'

Técnica em Contabilidade
.

CPF 093090.989-55
Rua I (Ma:" Deodoro)' 122/130
FO,ne 72-0091 - Cx. Ppst�l, 19 ,

Jaragui do S1I1
,
Santa Catama

Recursos 'filcafs • administrativos -

.

COIl-fabilidade
, ,Serviço de marcas e pa�ntes' - fo�ot!ópias

Leg1s1açlo trabalhista e INPS - Segurol em geral
-

, Serviços aéreos Varig ,

Desde i944 ê. .erv1ço do progresso' de J.raguá do Sul '

"

, I

(EDIOAO ESPEOIAL) SEXTA-FEIRA' 25 PE JULHO DE 1975
-=-

'Parabéns à 0ar·aguá do, S.ul"pelos seus
'9·9

.

anos de exlstêricla e se,us 41 anos de
ernaricípecao.

.

.:'

.

Urne. pedavra ami'ga .cle estímulo aos la
vrecíores que aqui vieram e formaram nos
sa grande ,e próspera oornorilcíacíe..

j �\

"
.

MARI'SQL S,'A''.,'...
.

'.

,Indúslria .do Vesluário
Malhas 'de Algodão

Rua Bernardo Dcrnbusch, 740 - Jaraguá d'o S'ul
/

Sànta Catarina

\ ' .
'

Gondimentos· Bretzke biela.
CondimentosPudinJ·

, ,

Confeites,_ _

1 .' . .
-

o' ..abor' ••p.e;i_1 p.ir.� u... paladar requint..-do',
,

.'

, ,

Vivemos um clima ,de . euforia com trabalhos ,conlribaUivos ao bem-estar',
, '

'

, co.um.

Participa.os da Aceler,ç'ão de �m' 'nesenvolv-imento
, Iâduslrian�àdo.•.

� ..
�

,

de ,'�a�a.guá ,do'" SJlI, ' o:Parlicipamos� 4a Dinâmica. do', 99.0 ,aniversário
. '«. :

3.0 Parque IDdusl�ia'" Barriga-Verde., '

ESTOFADOS KRAUSE·. '. '\
,

!
.

Conforto e quall,daQe para o"éseu lar.'
Conjuntos est�fados, c_,....a& e di·v••

Rua Rodolfo Huff8nu8881er.� 104 J A R A G U Á DOSU L 'Santa C�tariDã

/

Assoõia-se' prazeÍt:"osamente as solenidade,s 'oomemorativas ,da passagem do
99.0 'ano de fundaÇão de' Jaraguã do Sul, ao mesmo tellipo tende um preito .de. ho·

. menagem aos coloJ,lizadqres que aqui ,vieram e ,amanharam o solo desta comuna.

<.

,
.
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OORREIO' DO �poyo
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,

(EDIOAo ESPEOIAL) .

'-,

/ j

A nossa mensagem de emoção e respeito '

, l- '/ ' , '

a bravagente des campos, hole. assls-
, '

tida pelo Governo 'da 'revolução reden-
tora de 1,964 '--:-'"

'

, .a data. de fundação ,de 99',anos de

Jaraguá do Sul • os nossescurnprlmentoe

, .'

-:

\

, '/ ,

I

f

......

5Ab\7IT,fl
,

,

Sac� Assistênciâl a8' Layrádar do Vale do ltapocu
'

r

f , .
...:.

Ao Pioneiro" que de sol .a
.

sol trabalha,
, -

'

:' I �

.

possuíndo como teto o céu.: sua mesa -é o.

solo, seus instrumentos ímpírícos produzem
.\

'

'alimentos" 'que construíram o Brasil de hóje. I

"

'
,

',/, '.\'

:
"

, -,

\
, ,

Homenagem.de MALHAS FBUET'.

, LT'DA. a 'moda em malhas. - I

'AveIrlda Marechal Deodoro dà Fonseca, 180 ""'"'- 1.°, andar

) ARA'G u A DO SUL
',' ,SANTA CAT.t\RINA

, I

'_

SEXTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 1976,

em 'r�ral, especlelmenre �
Gaita e Acordeões

Completo, .50rlimento com 8 a 1.20 baixos
,- BaD don e on

Pianos:, "Fritz DobbertlJ
, Grande Variedade demodelos

-, Harmônios "Bohn» .

" 'ORGÃOS TUBULARBS B ELETRÔNICOS
,

, Guitaras e AmplUicadores '1'
,

.Jnatrumenres 'par.a Orquestras. Bandas e
'. Conjuntos Mod,rnos

.; Vlollnos _' VibJõ;e:s -. Bandolíns e Banjos
Flautàs � Clarineta�' -:- Pisions _' Saxofone� ,

Trombones. - Baixos e Baterias· completas
,Jl)andéiros _ Chocalhos .: Màrl!cas e Äfuchês

-Métodos _ Cordas e' Palhetas
'

lnstrumentos pI Fanfarras: Bombos - Tambores � Pratos e Cornetas

Para Músicos Profissionais forneço também' llist�inentos EstrãD�
geirosl Violinos" Flaulas e Clarinetas, ripo «Boehm», Plsrone, Trombones

-ôexolones, bem como bocals e Boquilhas, estr'ang�iras
"

Para maiores inform�çõ'es', consultem si

EIPE'OI�AD UL,Rr ]B$ICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 59

São Bento do Sul ..:._ Santa Catarina

. _' ,

... RElOJOARIA H E R lEI di Walfer Hertel
.... ,

'

, 'Jóias, relógios, violões, aristais,. artigos finos para presentes
•

.

.

I

Avenida Getúlio Vargas' ,(no coração de Jar61guá)

/' /

Neste Dia Festivo Parli' a História . da, Colonização
.

de ��ss'a ,terra, �pFesento as Minhas,Homenagens' Alusivas'
'

Ao "DIA DO OOLONO" ,

.

,
, \ ' .

, "Data da Fundação de J araguä do Sul"',
-,

/

\
),

. Oficina do TI.bério
,

.
'.1.., .

'.
.

.

".
,.

'''-. I

, J

Rua Barão do, Rfu Branco, fundos, D. 67
f I

, .�

,

•
\

.

'Especializada VOLKSW�GE�
,

,Serviços de, lataria e pinturas em geral,
Betiííca ide motores, câmbio, etc ...

\ ",0.
'

.

"

I

Agradecemos a todos que J;lOS prestigiam >,

\

À Maior 'D\iscioteca, da Cidade,

ROLF A'. Z·EHNDER
i '

'

, <' ",
" .."

,/ ,

Fábrica de Rádios'e' Radiolea H/-'Fl eStereofônicas - Eletrífícadores e'Cêrca para gados, ixecuta servíçoe
, de Instalações de amplíãcaderés para müsícs ambienta, com diversos canais: para chamados, em Indüetrías - Ba
Iões - Comércios e Escritórios. Viva mais disposto com música ambiente;: peça informações, e orçamento.

.
.

" ""'"

Rua Francisco Medeirol, 157 - JARAGUÁ DO Sq,L - SANTA CATARINA
.

'

" .
" \.

, 1.
\

....... '\..
.

,Congratula-se pela pássagem dos 99 anos' te FUDdaç�o de
J Jaraguá do SUl, ao meslDO ,tempo que presta

Efusivas HomelageDs a L�boriosa Classe Agríc.�a, no dia em que à 'eles é Consagrade.'

. I

, "

'\

"O 1,
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, Na }íltima sexta feir8 -bral como dosdemets estu-
díe. 11 de j u I h o com 9an,fes �,in,teressados. Foto Lcss- sempre 'estava, presente'
e presença de' peseo-

'

,,' Quand,o da solenidade
_ Foto Loss .sempre está presente!a's Iiliradas ao Movimento, usou da ·p.lavra 9 veree-.

,

Brasileiro de Alfabetiza- dor erentsre lztdío Carlos
çio, aconteceu em Guara.. Peíxer Presidente da ,Câ..;-
mirim ii instalação oficial

-,
rnara de Vereadores e re

do Posto, Culfursl do Mo� preeentando o Prefeito Sil
bral, que surgiu em deeor- iyestre "MaoDes, 'tlndo

_

o

"rência do próprio erescl- mesmo destacado- o aCOB
'mento do orgão alf�beti, , tectmente, Se faziam .eln-
zador em todo o país. Em da presentes Joaí1íla B. de
ÍJOSSIll reg'ião. Gusramlrlm - 5o__'za suservtsore esta- - . r.,

roras-se a segunda cidade dual do Mobrel, Rosely Ab"'
..-

"a, eer contemplada com Mari'i! Sarauo supervisora; 'erta' a vtsítaçãe
, es!a instalação e' já se tn· de área' de Jaraguá, Neuci •

"

' .

contra o referido Posto da Costa .supervtsore de

E'
,-

· -

d
-

'
,

b Ih
L

dCultural em funcionamento área de lolnvtlle. as super-
, XpO,slçao e tra,., a

-

OS-
\
edefronte III Igrej'a Matriz, vtsores municipais de Iara- .

estando não só adíspoet- guá e Iolnvílle, além -de
'

A' lunês "d'O -SE·SI,. lo'calção dos estudantes dos outras pessoas ligadas ao

cursos de alfabetização e Mobrel e aos poderes' pó-' c \
•

educação integra�a do Mo-
,
blícos de Guaram.irim;,' Continua. aberta a Visit�ção públi�a lunro ao CelÍ-

.......-.�-..........

�;,
,

tro Social do sest desta cldade uma exposíção de
_

"

trabalhos manuais dos elunos dos cursos popularesDp. RetDoIdo )lupa'pa desenvolvidos por aquele centro social. Na abertura dos '

J
-

i
trabalhos 'DO último sábado o encarregado do, Ceàlro

II ADVOGA.DO '11 <, -- ôoclel, Sr. A,demar Lotip - Prasseno usou, da', palavrâpare destacar o acontecimento ao mesmo tempe em
Que Iêz, a entrega dos certificados de conclusão aqueEl!lcrit6rio ao lado da Prefeuura les alunos. "Correio do POV8'�,

-

Clt,ravés de SUd repor-
RAGU! DO SUL o_; ',a,gern pode observar o, �ino acabamento' as- peçiJ� fel-

, ',' ,,' i. tas por estes alune, monvo pelo qual PS .cumpnmen-===:::::;:::::::::=========(======= '

��� Ia.
'

,

.,; ,

� -"I

,

.

A idéia- criadora, a vontade

íníeíal, a decisão de realizar -

eís a-semente, o trabalho, eis

'o fruto, é Jaraguá do Sul nos -

seus 99 anos:
.

"

,/
"

Agricultura - Indústria
Comércio - Transporte

25 de Julho"
Dia' do '- Colono

/

)

...; . ;

-

�. ,

.
'

L, '

. (}tJDIQÁO ESPECIAL)

RELIGIÃO

COM
Fausto Pinheiro

Dias erres entrei na Catedral de S, Paulo. O bulí
cio e, o er poluído eram intensos no centro da cidade.
Mas dentro' do grande templo gótico, a tmpressão que,
se tinha era ii de se ter penetrado em um outro mundo.
De uma majestade séri,a o interior da catedral de pedra
afi,gurava-se como um oásis de paz e silêncio, O pró'
prlo ar parecia diferente. A luz do sol coava colorida
através dos grandes vitrais, defxando várias partes sob
uma ecelenredore penumbre. As peesoespareclarn feli
zes de estarem "ali Elas endsven sem fazer ruido, como
que nas ponta! dos pés. . •

-

Ao lado do altar-mor. sobre uma COIUDéI eatava
uma pequena imagem da Virgem Aparecida.

-

sob um
manto de veludo azul. Aos seus pés uma miríade de
pequenae velas votivas iluminavam a sizudez do gra
nito da parede.

, Numa' éapera, lateral, uma 'eherne 'tremelUzia den-
,

tro de um copo vermelho. Era a 'capela do SSmo. 58-
c-emento. Ali pessoas de joelho desfiavam lentamente
as contas do rosário. ' .' Outres ainda enconnevem-se
dispersas, p�198 bancos da vesre nave, isoladas, gozan
do alguns momentos de paz'

Que confidencia, que moções (nfimas
-

li visita ao
santö templo lhes lerão sugerido? Estivam � falar com
D�us; .

Na vida agitada das mégalópolis, quanros passem
indiférenres diante dos templos sarrados. Seus passos
epressedos, multes vezes. vão em direção oposte aos
caminhos traçados pelo Criador. .

I" ,

Mas é sempretempo de sueter o passo DO curso
de nossa vida e recolher-nos para _faJar, com Deus:

Guara'mirim' 'também 'tem'
Posto Cultural do Mob,ral",\

\. '

·f -

Bebidas :'Max WilhBlm 8� A.
. )....;. ','. .

MATRIZ - Jaragaá do Sul _� Rua Join�ille, 594, .. ,Fones 72-0077 - 72-0780' - 72-0580
, ,FILIAIS - -Rio do Sal e Florianópolis'

'

o maior revendedor dos Prodútos "BRAHMA'� nD Estado de Santa Catarina', \

Aprêsenta os seus, ablRços de �olidariedade 'aos 99 anos de
< fundação..de Jaraguá. 'do,Sul,

conjuntamente a brava classe r,ural' no . "DIA DO COLONO" -, dia 25 de j1ilho .

.

_.....
,

' /- , '

t

I

....... /

E a maior e mais' tradicional fábrica de refrigerantes do estado
,

.. f
,

"

SEXTA-FEIRA 25 DE· JULHO DE '1975
=-

��==========�====================-

Av. Mal. Deodoro - Fooe 72�0181
JARAGUA DO SUL Santa Catarina

_ ... __
.

. \
'\

I\... ..

99 anos de Jaraguâ do Sul, sua terra, sua

gente, duas geJ:8c;ões que conquistaram' o

progresso._ é que, continuarão a engrandecer
esta bela Pérola do Itapocu.

25 de julho - Fundação 'de
-

Jaraguä do Sul
25 de julh� - ,�'DrA DO GOLONO" \

,

�.
1!7 IS I.

. ,..I',

/
'

I \
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, '

OORREIO', no FOVÖ
.. c, Y

,�, I' �t ,"':'
.. ,�. �- .�.... "

.

,\ , .

'

(EDiÇAO' ESPEClkiJ �. ,

Consertos e Seguros de Tele,visores' êiIf-Geral
,

O caso \ylIson Campo,�, veio pro'var e c�mpr�var, f.zeado me8�o a.mere- ...

' �.utori�a4o P�IL�IfS, SEMP & 'l'E��FUN,�EN
.

málicl'.l dos "o,?ve, fora", que 9 P,ODER CIVIL aioda nã6 eSlá' capaclredo a 'assu-' <>: R, Ex,p. Gumercindo da Silvá, ',16 :.. Roo'e: '12-'0981 'Já:,aguá "doI Sul - SC ::

mir a direção suprema cta Na'ção Brasiteiri.\, '..;_ ,

" .:_,' '!f ' ', ,.'
"'

.. ' ."""
> "�o

_.;:
'

I J

" b, SEl"1ADO FEDERAL deu u�a' soberba� óe�oDslrilção -de imlr,uridade ii, � \ ii
política. Até mlesmo .os Ilustres mllítares que ostenten o título de sen.dores traírem ,,1,1

,.,
�

. ' '. ,> ',.
'

,,! ..!
OS, ideais revo ucíorrérlos. C:

..
t 'JAR Gu.' r 'S' O

',- --. t !l umpnmen a a
" ',A .d DO UL" ao "COL NO" e li

"

Temos por vezes confessado a nossa natureze rebelde, porém 'jamais" ne- 'l,i'l ao "MOTORISTA" , ,H,:.
gamOS ° certo e glorificamos o êrro. A classe poltnee rem multo daquele farisa-

,

ismo, orgulhoso e tmprcdunvo, que nega o esptrtto das coisas em deirtmeato II, Neste 25 de Julho dia em que 'lhes e consagrado
'

II
do .bern metertel.

'

,

,<

.

"., -\' \
"

'

_

,

'

_ ;�"�,-,-,����,;��,-,�������:.':.��������':.���.�."":.':.�,��==.-.-.���;=�:.':.,�::,,:=�=.•.':.;::;,;=:.---:...--
.. ---- .....• •..._ .. _ .. __._ .. __ ._ _ _. __ _ _._ "

. .'

,

' ôe os ilusrre�' senádores d�stlJ República tlvessem rdciocinado me'lhor e' se" , .;t

whscienlizad�s de que e��mo� na �eni�de d�um�s��a de go�rno qu� �ão ���������������.-���������������

lIdmUe, deslizes, jamais WC terla saído soberano, pensando, rQlv�z" que pudesse I'
.

,

es�arrar;a���::n�: �oh:�: ::8�ovêrno, sereno, sem pressionar' quem quer que Ios-
: CQmércio e Indústria $',t HM'I' T T;, S.A.

se, esperotJ· '9 resultado e aí. .• lIí não teve dúvtde em aplicar mals um "puahão :

Ide orelhas" -nos homens que se julgam' capezes de governar esre País devestado
"

1I,é março de 1.964, quando, então, uma aurore �e trabalho e progres'so' raiou DOS

nonzonres brasileiros. "

,"",' \

....

I
Raa Wilter Marqoardt,' 1548

'Oaixa Postal, 54 - Fone, 72-0670 ,"'t. EodereQo TelegrAfico: "QORAGUÁ"

Terá o Geverno Federal condições de liberar eleições dlretss em '1:978 S�h
- -. 'JARAGUk DO SUL SANTA OATARINA

bendo, de antemão" que a classe polürca é incapaz de setlsfezer os- mínlmos prtn-:"

cipios dísctplínares da Revoluçã'o?
'

" ," , "
", . 'cl'

,
'-

li. classe política berra por mais partidos, mas se considerarmos com ló-

gica as sub legendas nada mais representam senão rentos quantos partldos, nas

subdivisões perndérles que derertorem o' I)iparlidarismo criado pela Revol1!çäo. ',"

,

' / 'O ideal seria que Areoa e o MD.B fossem 'ás uróäs sem 'as famige�lJdas
"

·'sublegtoda�". .que outra cousa' nio é senão o acirramento das anligas péÍixões
parlidárias.

'
' .

,

.

,

I'·
\ "'-,

.
.

-

.

.

" Es.á cerfo;;'cetfíssimo o governador Konder Reis. quando diz que seu govêr- ,

no será de disciplina pantdärte, exercendo seu mandato em .benetícto do povo

.cetsrtnense. S. Senhoria lern encurtado as dtsrânctas entre o' Govêmo' e .a Oposi
,�ão procurando dOlar sua admínlstração daquele esnlo que caracterlzou, e por que

não dizer sublimou, lrlneu Bornhausen, na Chefia Catartnense. O preclaro senador'

Konder Reis ti Ireure dos desnnoe cetertnenses lern um dever, a- cumprir com iI

,Revoluçiío sem, conludo hosriliZlJr quem quer que seja, pols ,nos importantes 'muni':,
c{pios 'onde o' MOB· governa o' Execuliv,o EsladudI eslá· p.reseófe 'com relevanres

serviço�.
I

"'e' �
) I ,

,

,
. ....

.

-···Tv-A";�i�tê;�i;J��;;;i���;::��;:�:�::·�·�]
Arnoldo

'

...t\.LEXANDRE"
,I'

.

l'

,Do's recente,s acoolecimenlos cololfJbianos, DÓS brasileiro's riramos �sla

lição clarividenre: não se aplaca a onça comunisla com carne de conCessões, 'poi$
o a,petire qela é insilc1áve.l. .• (ABIM - Ag-ência Boa Imprensa),

'

i'
''_'"

� \'

� --� _
------ I � -- _-� --..------.._ I�""" __

; i

Bernardo Grubba $'. A. '. Indústria e 1..Comércio
- I' } -.1'1;

Material" de Construção, Ferragens, MateriaL Elétrico' e ' Motores,

Louç�s, Fazendas, Gêneros Alimentícios e Indústria de La�cínios
\

\

", ,'. ,"" \

:"
' O hotnem.,c do campo s,empre valoroso

desenvolvimento ,de nossa

gratidãó e ho-
p!;l.rticipànte
iridlÍstria' e

no
, ,

comércio nossa

, menagem.
- .. '.

I .' �

"

C ... rta ....

:pep�sito �m bafa Hamburgo, RS

... \,
, \

"

',<. '.
'

N,este .dia festivo para a' história da eelonízação ida nossa

'"

';1''terra, apresenta as suas homenagens alusivas ao "DIA DO'
COLONO" . ","

"

\ , I
' ,��aJve O 9� �ni,�e�s��i� de Jaraguá ' d,o 'Sul., '" I

'i "

-

.. , , ,'I
,

PObÍTICA INTERNACIONAL
,

... ,.Ä' Onça é· Ins,aciável c·
':'<:-,: ),',AI�� "",' ", '\' ", Mário A Cbrrêa'
1'16\'", ;"': '

.
.

•
.

"

,

A C::olombil esl' atravessilndó rrave' cri'se 'socio!. Desde o-começo do ano'

h,ouve 20 sequesrros e '� g�verno 'esrá às vollas com pwlongadil�cris� universitá-

rIa.
,\

.

o pr�sÚhmle do- ,af� •vizibho, Michel.en� resolv'e ... Emrão' Ilplicar uma, rálica

muiro perigosa: lIplacar a onça" daQdo-lh� carné, Jrescd. ,Assim. na esperança de",
acalmar GS frenelic08 e8iqdan'f�s esquerdistas, o man"dáfário" cpJõmbiano' nomeou

para 'reitor dd. UDive�sid!ilde de Bogolá um conhecido marxisr,a.

, '" l
, ,A, onça s8'c-I'oct. ,nio foi dormilar, c,?mo Quiça ,Icnha actedilado o Sr; Mi.; ,

cpe)sen. Ao conrrário, exigiu mall �limeoro. Isto oãp é de espanlar. Pois • onça

é onça .•• ß· deltiLforma .. ,oit eSlud,lInfes de medi�,jD� ocuparam um hospifal de Ba·

Ilorá para cODseg-uir dererminada reivindicação estudanril. Resulrodo: onze pê!cien

tes morreram por fllra de socorrol médicos! Somenle ,ar o Presidenre da Repúbli
ca decid u destituir o reitC?r marxist., que dlrirl. os disrúrbios.,DessG medida pre·

�idencial resultou umll onda de greves ,em folia a Unive'rsidade' ä� 50gotá, que sé

eSle:ndeu por '�solidàriedacie' eSfudantil" às várias facuh:lades'dllls principais tidades
colombianlls:' Medéllin. Calli e BarrBnquilla. Mil•• inda 8,lsim a onça não foi dor�

,
mir satisfeUa. A BgifllÇão exlravàsoa do selor esludanlil e'- invadiu' as ruas com

passearas 'cont,a o gov�rno, violeatos '�quebra quebras" com pilh_agem de Ipjas,
Clesfruição de lIufomóveis e incêndios de edifícios governamenlai's, Para cODlrolat

II sUuação, foi decretado o eSlado de aWo.'
,- " "

\
, ,.

"

",'Comércio e Indúslria·Breilhaupl S.A.

....
.: .. ,

.... -:-
---\-------------.--�---------:_------i

.. ---------------
"'

..

:_
...

_"l':.::�:=----..--::.::::--�:----------------- ------------------------------�-----------

o,. '\ ,Engenho de' Arroz io Ferragens - Fa�endàs - Paeus .,:: 'Maleri�1 'de Construção' ,- Elélrô:-Domésli'cos •.PEG-'PAG,

�ve�J:ida Getúlio �rg,a�/Esquina Emiti<> Carlos Jour�an ,-' ,J ÀRÁG.U Á: DO SUL 'Sànta _'Óat8rin��,

I·

} " "
I

-.

_' '" l'

,Quando Jaraguâ do� S�l c�memora a passagem do seIl 99..

° �I)ive�sâri:o, não
'. poderíamos dei�ar' de nos aliar ,a ,esta data '. tp,o significativa,para apresentar �

I.
. 80S hravos colol).os de nosSa terra,ias nossas màis sinceras homenfigens., .

, J
......------..--..�..--..�....--...--

......I�..--..--........--------......--.......--....--�----��...........

.. -.

,
'

" '

I,

\
I

"

.

\

\,
"
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OORREIO DO PQVO (EDIÇAO ESPEOIAL)
I

SEXTA�FEIRA 25 DE JULHO DE 1975�������==============����==���==========�========�================�=-=

/" \
, ....

,
,

/ \
, I'

I I

,
"

, \,

"../ , ,

1
'

, \'

. ,

/

" I

(

, \

\ '

Fundado em 1876

Emancipado em 1934

,

I

.

,

'c, "Rapazes, aqui eu quero fundar uma. grande usina" de açüear.:
'Esta terra será -de arande fu.turo para o Brasil. .: ,

-', "

I�' ,

,As palavras ao, nosso fundador, CeI. Emílio'Carlos Jourdan, depois' de 99 \

r

anos, continuam verdadeiras e atuaís,
\ '\\ �

I \"
.1.

/
-

Jaraguä 'do Sul sempre acreditou nos seus Iílhos, desde os prímeíros colo-Pj.
_, - I

nízadores, até os nossos, días, quando seus deeendentes Integrados a outras étnías aqui.:

.exercem 'o seu labor como trabalhadores;' como profissionais líberaís, como lavradores,r

'I _

,
_

\".lo _

índustríaís ou comereíantes, construindo a 'grandeza de sua terra,

�- /., l'
,

,
\

Pela passagem de tão' festivas eíemérídes, as nossas' respeitosas saudações,
I, ·1

, '

I
-

.:
I....

Palácio', da Preleítura Munícípal, em, 25 de Julho de' 1975
c.

J

, (

Eugênio, Strebe
,

/ Pl'efeito Municipal
João,' Luoío da Costa, -

'

. Vice-Prefeito
/ I
I

-,

,
'

\
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OOR�EIO DO: POVO

.\
' :._.

nJDIQÁO ESPECIÂL)

Comercial
"" ',' I

SEXTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 1975

" Loja Av. Mál. Deodoro da Fonseca, 197
-

.

'.'
-

\

/
I ,--;",-:",""

_"-""'A"""'---M�I-na""---,-=----"d,.,-'--:::-a-E""--co-n�om--i�a
-

Supermercc:zdo
"Avenida Marechal Deodoro. 268

.'

• �.�', *(
.',

MINER'

, ,à no'ss.à saudaçãO rrials comovente e.oe bravos
lavradores' pela passagE?m elo seu dia e trrn amis
.toao cu;mprimento ao povo de .Jaraguá do Sul,

,

pela passagem' dà 99 9n0 de 'f�ndaçã.o.
'

. �"
.

-

...

VidraçCiria de WALTER HILLE
, .

Avenida Marechal DeO''d9ro da-Fonseca, 401' - FO'De 72-�928
, JAR�GUÁ DO SUL, "';_'

,

' 'SANTA) CATARINA

� "

\ '

,
,

Homenageio através',de .

seus de�êeDdente�' os imigrantes
que a 151' anos aqui víerarn povoar esta terra dadivosa.. '

Salve Jaraguá do Sul pelos seus '99 anos de existênoia.
'I'

...

'A Vida Imila a Arie?"
,

.
, /

Fausto Pinheiro

/

E M P R· E S Á R lOS 1 U R ISTA $,
"

"

a VARIG' sente-so honrada pelo que pode fazef pelos seus ne-

gócios e passeios. VARIG está presente em' toda parte do

mundo, beneficie-se dos seus serviços. ,

,

�

,Peça 'informações à'VARIG

Av. Mal. Deodoro da fonseca: 122/130 _: Fone_ 72-0091
Jaraguá do Sul - ,SC ,(

Viage, VARIG VARIG VARIG

I

(.lA 5 fi' H O pmAn n
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

Jaraguá do Sul Santa Catarina

\',

, Cumprimenta, o Povo desta �erra pela passagem do 99,

, ano de Fvndação, e' sauda o G{)lono pelapassagem de seu dia :-

• >.._

ri�foIü:lsJ,�'ij'iÃ"lE�M='7;foNli';;'='1
i ", 1�, I

., de,Walmór �onta'
'

j.
,I' Recauuhutagem _" Récapagen -- Consertos ',em Geralde Pneus !
I Rua Rio Branco, 125, JARAGUÃ DO,SUL Santa Oatarina ,!

I
' .1

Apresenta os :;:;eus abraços de Solidariedade aos 99.
t

1=,
� "."i!!!E=:����:�!�,?,?������·n����':J��� �

, I
I

.Ambíentes, Costumes, Civilizações

Ar,orto: ,O Grime dc :5éaulo:"
\ ,'.

,t

I
,

Confecção de 'Artefatos de \Couro:' Luv,s, Aventais,'Perneiras, et�.
'\

'

Rua RIO', BrancO',,865 - Pone 7%-0882 � J'aragui dO' Sul Santa Catarina

Na data' em que se comemora o

Di� do "C9LONO"
Dia do '''MOTORISTA''

,E os 99 anos de Fundação de

"JARJ.t\.GUA" DO SUL"

A Nossa singela homenagem á respeito'

,

' ,

Conheço diversas pessees que não vêm com bons olhos a influência do Silva Meira

cinema J_;_ ou ao menos de cerras filmes - sobre indivíduos de persenaltdede fra- " ',,'

" ,

l;ll ou facilmente, ímpresstonéveíe. E lembram o famosa caso do' filme francês "Ri-
.Hã pecados que bradàm 8 Deos por-vingança. O aborto é um deles.

E soa proHferação está chegâodo ás reias do absurdo. '

I

fifj", que descreve com lacrlveis minúcias um grande assalto. De teto, finórios, ,No Oanadá há 12.6 abortos pára 100 nascimentos. Nos EUA a taiXa é

ladrões aplicaram com sucesso em. eseelroe reais êlS técnicas descrita �UI película,
�

d '18 ib • 100 c' nt N J'
-

37 i', '1',
, '

e a ortos para nas uns .OB. ° .apae, e nos pa 89S, sa e .' es e na I

Agora, 'o eenéríe rransfertu-se para 'a América .do Norte. Em 1971, um nor- ' Rússia a taxa é ainda maís alta; na Hungrta chegá ao absurdo de 132 abortos

te-americano' conseguiu evadir-sé de- uma prisão ne capital mexicana por meio . para H10 nascimentos.

de um helicóptero. Dessa recambulesce fuga foi extraído o rotelro de um filme que
'

,

' Reações contrárias 8 estas violações, daa leis
I

natural ,e ,difi'na eslão

já começou a ser exibido .nos EUA. O resultado nill se fez esperar: semanas atrás surgindo. Elil maio foi criada na Holanda 8 "Federação .Mundial de Médicli)!1 '

lia cidade de Plymouth. ,Michigan, um homem alugou umhellcéprero par� "um pas« paea o respeito â' Vida" dá' qual fazem parte ebatstras 'da EUropa ocidental ,é

seio sobre fi cidade". Uma vez em vôo, com.ume arma. forçou o piloto fi descer EUA.', "', '

no péreo da prísão estedual da vizinha cidade de Jackson, onde um detento já pre-
'

Essa Federação sustentá, em sua deelaraçãe oficial; o direito à 9ida d�

�iamente evfsado subiu DO aparelho. A 'operação de fuga näo durou,mels que cln- de todo indíefduc, índspêndsutemente do estado de léu desei19olvimento. Os

co segundos. .• sob os olhares atônitos dos guardas que Dão tiverem tempo sequer médicos, filiadoa 8 essa entidade. �e compto'metel!l a não matar ou' prejudicar

de reagIr!" ,;
,

.Ór ,'" ,- ,

' • ,seUs pacientee; mesmo sob pretexto de resol:'er um problema psícosooíat 00

, demográfico. Declaram ainda que 88 experiências efetuadas em numerosos paf-

Como, essee coisas só cesturnen acontecer nos EUÀ, é' preciso dizer pera lies tem demonstrado que a liberalização do abordo não reduz o número de

Sossego do Ieltor que iii polícte conseguiu ceprurer poucos dias depois o IU'JliIlO abortos clandestinos, além de fazer crescer 8B operaçÕes "legais", Afirmam qDá
"

detenlo e' ígualmente seu libertador-alado, que foi cmpartllhar jun!o as agruras da o aborto degrada a mulher, acarretando-lhe graves problemas morais, psieolö

\lida etrés das' grades. ',. (ABIM - Agênçia Boa Imprensa).
'

gieos e físicos.
'

,

,.'

'

,

,
Para a dignidade da vida humana, 8 Federl!lção Mundial ,da Médicos

lanea 'um apelo para que sejam suprimidas a� leis que liberalizam o aborto.
tll:::!tO as já existel'ltes como, 8S qUI 118 encontram em preparação. (ABIM)
AgênCia Báa Imprensa).

,

'

,

..
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Alhrte ��!��:�. 8�n���!��Q�Dmáf�i�� ••
": Valo(

. ;de /um S�rÍ"só\,
Assenibléi� Ger.f Qr.dináfia' ' �' " '.:.' ,� 'Não custa D,ada e re,nde ,muHo. '

t. , :i!.

Edital de Convocação
'

\ .Enrtquece quem o 'recebe, sem empobrecer
-

quem o' dão
'I '

i 'Dura somente um instante, mas, seus efeitos '"

perduram para sempre.
Ninguém, é tão rico' 'que dele näo : precise.
Ninguém ,é t�o pobr� que o não poisa, dar
a todos.

Leva a felicidade e-todos e a toda parte: I"
É�o símbolo 'da amizade, da bos vontade. É
alento para os .desanímaríos; repouso pàr:a .: '

08 cansados; raio de sol para .

08 tristes;"
ressureíção para os deseaperedos.j

Nio I!!e compra e' nem se empresta.
'N�nlÍ�ma 'mo.eda do' mundo pod9 ,pagar o

seu valer.
'

. .' '. '.. ',j :i ('. {- \,4�. '., ," _. ·l:!' '.. �

.
'1, ('

• • tr"''o . .(

Réínaldne 'Choerder, 'reqo'er S'elS'" anotado a' tró.
ea. de geioulo' no/ponto de laxi n�o }4; Agostinho Ra
mo'B, em 9ittude da 'enda do veículo. amerior, seja
anotado os dados .do .Y�icu;l(i) O'O\,'O"i8 saber, Cert. 0.0
n.0729 -- Veioulo-Yolkswàgen Pa'ssat. LM, - Ano.
i975 - Oapaci'dads':6 pe8sP�8 :'!::.. ,Oor Vermelho No
bre-Oategorta AlagueI T,.lXI' ldentmcaçã'o '�' CH�BV.
001.646 4, oil�"78 H�: Placa BS-066S':. AgostinboRãmoB,

. requer deixa'f" anotado 8 troca de 'eiClllo�' a "lach
BS 0751. Zeferino Paolehô. requer 30 -dias de liceo

,

Q8 pare prorrogação "para 'trf.ll!mento cté 's�úde.
,

.

EI'i\:a Federl Waldjo K:rueger, 'Génesio' Tf)cilla,
Ernes.o ' Waillsr, Bee'triz' L�i'thold, Adi 'Hót'nbilrg,
'Wigando Lindemannr Oralde 'Kneobohler; ,Bernardo
Gesser. Lino DallmsDD,I,Vale'rio 'Bra.ier, NerMi' Vasel,
Egou Uteh, Lsurtte :'Glstz, Eidia" Beb'n]ie�" Edwino
Glatz, Maria Diva de Ar8újO� Veroilica Gams, RaIti
Georg; Almir ·Vicentê'-Zoz�.:rBel'l)arclb 'ßaelltnf.úm"Val·
mor Verbinen� Requeréni por"gertidãc':-se os,Re9'ue
rentes Estão' Exercendo Ati'9id:ades Ru'rais N'este Ho-
nleípie;' \ ".(''';'', ,',,', 'f :",Ii� L

. ;.;� "'�" "Y:' J

Cex:tifiqué-SÇ ., ," �',
• "<.' �'4 :

'
_, ; , .,. . ',',. �,

.

.. (�c,'" ....
.

\

( Floris,vel ,. �u�e:, feriUe; ê\e��i.�,ão, ;êoQlprQ�at6riado ,exer.cício da a,'ivjc\�Q�,�pr., ,o1Çl��,:,de ",Assis �a�aira,
r�q';1e� cer;,tidäo �o,mprqq�.�r,ia ,1,Q ;�I:V,arâ·.��,e liCfl.DÇ8 ex�
pedido �por ,esta, Prefei,tura; Gust'a,vó� LeQwen{"requar
uma certidb ,de -b�ii� 4,e '�SQPS, atlv,idad,e:s,�' MIlton
,Gru,b:meche't, 'rl;l,quel', ,Q",�,: eé��idAP/lie��}i,�a )dHt()�, eSurlma Grutzmacher, requer Ulna certldao,contendo o'i :, SãO�coDvidadol!l os Senhores Acionislas dá Luiz 8nO,de:coris�rução de sea '�8S,8',;O�I.anª9.'Joã�. �O!lKienen' S.A: Ind, � Com, de Bebidas; para Assembléi�r chi. r�qli�r l.ima� çerti�d�o d,'<9u,e-"ro ,r�qQereril�. estáGerai' Ordióá-ria que serlÍ' realizada, 'em 04 de Ago�lb i,nsorito nash 'Prefeitura comC:hmotot'Í'st81 Mada Fad� 1976, Da �e'de Social à( Av. Mal. Deodoro da fon-' gllndes J,>ereÍi'a, i:eqo�!'!,>:�r:oá, c�ni��,o d� q�ß �m ��r.seca .. D o �51' em JaragiJá do' Sul (SC), as 15 horGs, - QO de, ,72 al·terou o �a,mo de .8tJV1�8c1,e; J)a:�â fJ!'abílcapàra' deliberarem sobre' a seguinte:" I

ç�o de Estofadasl G�1-:Pl�npe �{lJ�ed"Wolf, requeregj,',,/"
'."

'ORO'eM 'DO DIA' U,i:na c,ertidão negativ�" NilrlliJio, e a�lena, P:iCpJ,JI., ra;
1.0 � 'Exame, discussão e aprovação do Relaló- quer oma certi��� 9.�'g�tiv�!; ��r��ci� ',V.��CP.!9S' ê/A;
" '" rIO clil Direloria. demonSltação da '"Coora i:�ri�p�i.r cerudao �tJ, é PIl, oap c1�v��_()r 8 Fpzen,da

.. de, Lucr.os e Perdas, Bölaoço Geral e ,P�- I ,,' ,: cd, ,'." .. ;, ..

':rJ., ,: " I, >
"

.

recer -do Oonselho fiscal.' , J,' i," '

> "Transfere-sé i:, ,tf: oft " .. t::
...2.0 .:._, eleiçãa do, Conseího, Fiscal. ' , " ,.� .. " � _,

,
'

'.'" /,'
3.0 ___, AssuOlos ,Diversos ,

,

'

,José' 'Antonio, Hlososws'kj.,>, re'qQel'''yUcstiça' para
.. ;,', Nota. ÀcHam·se ti disposição dos Se: transferir. 'S8U alvará :,ded,jcenQ>!Hde' óarptnteiro 'para'
h 'A -

i·
.

ti d·" t
� , • lixado,r,aqtotlomo.'· .

"l, , , '" ," Nn "!' '", "

" <,,1, D ores �CI,oD slas, 'o� ,ocul1)ento� e; que, Ira a '? �rll-"

�, go 99 do 'decrelO I.:ei 2627. f .,
'J j, '

,. ,

..

, '�ítêrà.'sé' ::' ,'r! 'I, A'" ",:i'" �,-'>ii, 1
"

laraguà,' ;do ,Sul, 03 �e"Ju!ho d� 1975 . \' ,",

Agrobecuaria Com., e F;l'igt:>rifico'Gitmz'L\da, ré-," ,),' Gerhardt A. B. tessQ1ano Dir. Comercial quer alt�r'ar,à'r8zãd' sêci'al'd'á'Fir'niá'Wàlct�mllrIGurni\

CPF 019557999
'

para Agropecuaria Come'roi';, é�Frigórlficb'domi; Fà�
Zl ao Desen,ol'iDÍ'D'to de' Éí,iJd68�Pa��'.�à 10!!íitúcio
naliz8çiÍo dOB Ser�iQo8':dã "Träospörte '} ct{Jéti,ó� 'e
de Taxis no Mtmicípios assim! co�o 'à" Cria�ãoc"dll
'Comissão Municipal de. Tr�Dspod�1iI Cô'le'ti,1ios, Inde"
firo a Splicitação e' Oete,rttii�Ô' (Í'u�; á' -mf;'sDia"; 'séja' fal�
ta 'após a ConclDs'ão dos '(1itadoa; Est�;áo�; Os�,alijtl
Urial, Schinch8t� reg,uer' inc1,qir'''8�u 'lh'ô'me i:n'à r'elaQ�o
dos mö'torista8 'de taxi.' " ,h, "', '",' ,,;', .. " ", ,.

Jaràgu6 -do S'o!,. 08 d'!! julhO d,8,,:r9,75}... ,

�
\ �. '\ I �·C'lt·J,,\,":i�);. fl1j!l�'l�. � .,. , ...i' ,

"., � !
-'

J '

CORREIO 'DO 'POVO.. - .

Ficam eonvídedos os senhores AcionistQs ,para
esstsnrem' a 'uma Assembléia Geral' Ordlnãr+e, a' ler
lugar ne sede social à Av. Mal. Deodoro;' 1'69,· nesta

.

cidade de Jaráguá do ôul, às 101 heres do dia 3,1 de
,

julho de. 1975, 'para apr�Giar" a 5e-gOinle ordern 'do dte:
a) ___, Dlscussão e aprovação/do, Relalório ... Ba

Ienço Geral encerrado em ,Dl. dé dezembro de 1914, e,
o Parecer do Gonselho fiscal; \'

'.

, b) - Blei,�ão do, DOVO 'Conselho, Fiscal;
c) - Assuntos, d,e ínreresse da socledede, ,.

, Jartlgu'á do Sul;' 23 de junho de,1915 "

Vícror Bauer .:_ Diretor PrêsideRle
\ CPF - 004358193

(1 ".
'

Assembléia Geral, Extraordinária
, Edital de. Convecaeão "

,

FIcam convidados '081 Senhores 'Acion'ÍstU para
uma Àssemblé'ia 'Geral Extraórdinária, 8 ter lugar
Da-sede scotal, à A,v. Mál peodoro; ,739, nesta ei.,
dade de Jaraguá ,dtJ Sul, às, ,16� hoeas, do dia 15 de
[ulho de 197�, para apreciar ,a, seguíute ordem de
uía: �: .' '.

'
.

,

, ' .,.,... "

'

a) ..:..... Apmento' do capital soeial de � Or$,
360.000.,00', para Cr$ 1.080..000.00., mediant,8 o ,8�ro
veitamento da quantia tle Cr$ 178.876.51 da conta
de FUDdo E8pe�i81 de

I

Aumento' de ;

<lapital - Lei
4357, "Crf, 18.288,31, d� conta, F,u�do (Ie Jteserv�Esp'eClal e Cr$ 522.835,18,', da, conta 'de Fundo, de 1

Reservas Livres. ,",..
. "

,

Pelo comparecimento, desde j'á agradece
'

"

"':',' ," ,-
,

; A Diretoria
"

Jarflguã' do'8�i. 23' ,do ,junho de L975'
"

; , ! '

Vi,ctor Bauer '.::._ Dirélor, Presidente
, , .;

"

,
CPF.;_;,. 004?q8139-

:,
\' I._,: '�• .'. • ',,-

,
:'0 ,; -,'-J.:',' AVISO' ,

"

'�
, "

Acham.se à disPo5ição:dô� S�nhores' Acionistas,
Da' s�d�', soci�l, (,AV: Mal; Deodoro, '739, D�st� �cida_'
de de, J'aragu'a do S,I.II, ,9S, do�umento8 de 'quE: ,Ir",t. ,? '

ari: 99 dó' Dec"Lêí�'''- 2.627; de"26/09/40
,1 "

"

" ,Jarag!\á do Sút' 23 de junho' de '1975 ,'),'
, ,,'

í' "

:A piÍ'eiori�'
'

tôtarad' d'ê Jatratgt1lá
��' ',,��§llll�� <lll'r'�m'@ve

"

'

'

"

gnJDlCalIBlal,., ��
.

m�,t®
','.'1 "

""; "';:', ('",
.�"

1 � �f ,�. ,'....
O' ROTA_RACT de ·Jaragu6 do sur,' estará pro.move�do P�: qià .JO' dê., Agoslo: �es'le 'aDo� uma GiJl-

cana "d� Mofo. �c,
,

'
. "

., , "

,
"

", "e�té clpb� de' joven� fdZ. um 'convile a fod:Os as

j()vens (Ju,' Jenhân mOlo,' para, qQe ,participem ydesta,
,qi�,c�n,,,,, Às' ,in5criÇ;õe� ,poderão' �ér

'

f�,�las, .��' J�r!l'
gua Veiculos com o Gilberto Gonçalve$. A: ID,SCrlçao
será de Cr$ 30',00 \ trint. cruzeiros) pOr inoto, po
dendo parlicipar em umGi duas pessoas:

.

'A entrega' de, premios a,e,rá' no Iuven,us COIJ) uma

lar,de, dé;l�ç'ân�-e, Apres�nt��a po� ,Jo'in�vj))e, S.�. : \ "
"

_ Nesta gincana e8,per�m�s' conlar com 'laVens ,'de
todo i, eSlado, fazendo com qúe' ÔS objetiVOS' do Ro,

'

raract 'd� JtãrliguiÍ do,Sill seja alc8oç,ado.
'

• I
.

, l' M.

(r.JDIÇAO ESPEOIA:�)!, '

Como ,Reguer

. '.

Não há nínguêm que precise .tanto de .um
': so��illo,'como'B9uele'que não sabe, mais
serrIr. '

Luiz Kienen S .A. Ind. e Com.' de 'Bebidas.

.". ' . -

..

CGCMF 84·.'29544/0001t42 \. <o,

I
• -,: r. '. .',

Edital de :Convocação
Assemblél':" Geral,Ordinária
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Es'tado ,de Santa Catarina' '," .-
" (�.' :,<,

mUniaipal:-'de' ·DaraguÓ'···,d",'· SuL:
:' 4

� �.,
� "k :;,.. .)t

�t' .•. � (/ +"'.' f'
t>

Requerimentos{ dEtspach�90� pelo. senhor Prefeito requer licença para construir uma 'cas'8'�, Emllío zera, rt'quer uma' cerfídäo
. negatíva; Leopoldo, e

'fi .. Municipal .de Jaragúã-do Sul �. SC Klemtz, requer Iicença para construir uma caia. Leonora. Enke, requer por certidão se os requerentes

., 'i
" " ..

Oswaldo, ßolduau, -requer licença para
.

construtr ' 1il�0 ou não devesores de impostos. Vitorip e Ade�

,A �ista da, iD:for��ção, cpmo' 'requer
uma casa. Selmiro Nicolodelli, requer alinhamento lia Lazzarl8;·requer uma eerudäo hegatträ. VictQrio

, ", ,..,'� .1:,- ,�""" .

da rua projetada transveraal com o terreno da sua Lazzaris, requer por-certídão se os imeveís de sua

, 'Valdemiro Alves, ;'re'quer vistoria e habíte-se. prop'ri�dade: Engelbett Hertel, requer �iéenç� para. 'propriedade ·foram .ou-não d'esflpropriados, por ess�

o�valdo 'GuQ)�.�req��r· :v,i.!!·�Qri�. e. habíte.se. João demohr .um puchado til reeonstrui.lp., .

í munteipalidade para .fins de comprovação a Caixa

scbalitz. ,req�tlr 'y!s�o�i'a e habit,e�s�.' Júlio Brlych, Lother WÚlke, requer licença pera construir uma .: Eceuomioa. José Lsnnert, requer uma certidã� de

requer vtstl,},rl8 e.habtte-se. �rt�r, Gíovonella. requer casa 'C�Ij1arinà Berna Kreisch; . requer, licença para sepultamento. Ronaldo Franko.wialr.. requer uma

vistóri�.;e hablte se -. D.()n��d9 W,it,tboeftj" requer "viii· conslrutr': um turnulo. jVJdrrriorilria e Funeraria, Hass certidão de construeão. Ewaldo Rudolfo. requer por

toríe .e hllbhe\-se., S.ér.g.i�, Rub.en�, ,ZQnta� requer vis; requer Iicença pará con�truir um meusoleo, Valeri� certidão de compro9aQão d'e" tampo 'de' serviço. EW81�

torta. e .h�·bite.se. �asC,olll O�;eUi. requer .vtstorfa e- Michalok. requer IicrQ'ça ptna constrúie urná casa. Rei- do Rudolfo, requer por certidão 'ds comprovação de

Ihabite":se�>Rolfi zili. ,req.uer' vistoria e habíte-se. Do-. ner Medro, requer ltcença para. reformar sua casa. Os tempn de l!Ierviço nesta M,únicipalidade. Lsodoro

ro'eoioo ,Ko8losk�",raguer ;vis,torie e .hablts-se. Rüdi: waldo B?lduan;, req';lerll}cepça para' construir um rau- , Lunellí. requer uma ,oertidio de impostos. Waldemar

mar. Behltng;' reqller vis.tõ,ria'<e: habiie-se: Le'oncio cho. Ind. e :Com. W., Wee�� ;S/'Ä·. requer Ilcença pa ... Dalagnolo, requer uma c6rti�âo de construção. 080

peretti. r'�qb�i.��ist'or,.ra, e ··1iabl�te:..s,e. 'A�emir'Gop,çal- ra c?nst�uçao. de ,um galpao.. Agropecuaria Comercio, fio PaoleUo, requer por cerLi�ão ,se o. requerente

v.e8,: reg,ual�:,VIl!tt(!r�a � h���te M�;' AJrdde Henorlo de, e Frlgorlflco Lrda .• , requer alínhemento e nivelemente. deu baixa' de sua firma e se a ·mesma é oil' não de·

M.�lo.',lreq!ier, 'Vi�föri:� ',e ha,bi(�,��.é� 'Aquiles' Timotip Arlindo' Sebasrião' Gáia"requer licença ;par� . conetratr vedora
.

a FlÍzenda Municipal. "

Rocha� requer, v'lstoril& e; habIte-tõle� .Idemer
.

Vieira uma cese. Walter C. Henel, requer viS!Qria 'e' habire.'
.

.

. ,,'.

Do,lm.el��'; r�qD�t Yist�.ria,: 8 hlil��i8 se. �oacir< Zan se. Pedro Waldmann, :"equ'er, licença para cODslruir.
' Conceda·se

ghelioi.' requer· vistoria e hábite-se. 'Alimentícios uma, casa. Mar-io Ant.onio Plân.inschek. requer licença' Osmar José, Vaihufi, requer' i�scrição dé sua lir�a' .

Sasse Ltda, requer vistoria e habite-se' Sofia 'ei-' para construir urDa cas�. Mario Luiz; Pasqualini, re� ,Individual. João Lin.o "Mariini, requer liçença para es�

eer,,,requer vistoria é habltà1'''·é.l Anselmo, Braz Fa- quer licença para construção de 'um muro. Newton 'tabelecér�se .com o rllmá de representante áutonomo.

gUQdes, requer' vlstoiia e ,h.abi,te-sß .. Na�ete lndus- Jersoo, Br.ándl, .requer .Iicença para construir um muro Angel.o· Pavan.ello, requ�r licença para, e8tabele'cer�se

írisl 'de< R(}UjJS8 ·UdA�.':reqqer vi�t()ria e habire-se; de .ciinei:Jlo. M.aria. Jvi-fie Co'"reja Negreit:o. requer f.icén: Icom Peixaria. Gilson de �o'uza. r,eq�er Iicen�a
.

par�

ArIió,ldo 'Kei8er.� 'r�q'u.�r íviêt(')li�iá é' hàbite-Se. ROdolfo ça para ..
construir um, rancho. AlberIO B-aumgarrel,' re· e8raiJe,ec�r-se c0!D o', r�mo, de re::Jresenranle. Anitêl dos

Henriqú· tenz:;réqU't�r 'yistóriá e- :háblte-s8. Gene.l\Ilo' qu�r )jcenç� pata construir umá casa, �
,

.' ,SanIos, re.qlie,r licença para 'estabelecer §e com o ramo

Kiatkuski. i-êquer 'yfs{oria, e ·h·a'bite'se. Marcatto S/A C fi'
de, Bar e Mercearja�: Paulo Schmldt, requer !ice'nça pa

Iod. é 'Cam "requer'.'vistoh'a �': :babite 8e� ,Lindolfo
J'

' '

er: llque·se
.

ra estab�l�cer-se com o tj)mo de' Motorista: Adson'

Leopoldo :':BraU)l, ';reqii�r vis'toJ;'ia 'e habite se. 'Àle� Arthur Zeh, Tt'que,r, p.or ce!'tidão 'o. início
.

de Pereira! req.uer lice.�ça pára e8Iabelece�-sel com o 'ramo

x9.n,drEl. HS8Ck, .'reqtiei'<·vi�tdriá e 'h.abite-se. 'Augusto fluas à�iv.jdade:l. ValIDor E�nestó Bons. requ6r uma ,de ComercIo Varejista Calçados e Arllgos do Vestua-'

R,beiro� requet"viAtorih 'ê. Jiabit�-8'e•. Jrinl'"u. H'ec'k, cettidã'o negati,va. Pedro F8�gundes, requer uma é.r rio. Natalino. Menel, tequer licença PJJra estabelecer se

reque.·r: visto'rIa e habite-B�. ',SUvi:no Cani.; l',t'qußI:" tid�o de !,oDstruçãó, Jo�é Claudio Stahelin. ,requM com o ramo öe Representações Co.merciaié.· N�ls.on .

VIstoria:' e ba'bite�J!e .. "Yig�óQo Behl'ipg. requ�r visto,,: . umlJ. certu:lão de baixa, José Olegario Pit!lrmann, Waldir jaosen, requer licença para esiabelecer·se com

. ria' e' habite-se. l\lário W�tltoski; requer' vistQ,ria é r8quer uma cerUdão com'probatoria' do exercício o ramo dê .Elet.ricista AUlonomo. Rolfi Erchenberger,

hàbi'te"se Eh!tro.moto.res .Jàragu'á S/Â, .. ,requer. vis- de sUa ativid·ade. Instaladora e Com. de JMateriais requer )içença para estabelecer.s� com o ramo de Ele

toria"e. habitfi-s,8;'EletromptP,r�s', Jaràguá �/A .•

I

re- Eletricos Ewa Uda, requer uma c'ertidao' negativa; fridstll aUIOD.omO: Slanisiau' WOiJcz;ewskl, requ�r
. Ii-'

quer vist.orh(.e' habite�se. 'R'imo Reigel, requér vi's- José AntooiQ KIQsowski. requer- uma "certidão de cenç. para estabelecer:se com o ramo de CO,mercio

törls e' hàbit��se:;' J9âo Betl�inino da' Silva, 'requer SUBS atividades, Norberta Schulz. requer por eerti�' de .'rtigos do vesluario .. logo 'Schumann, reque'l' licen

vistoria e"bat)ite'se: Atth'ôr Egger�, requer, vi,8tpri� dio' se o plano' de desenvolvimento ulI'banista, prava ça para estabelecer s� com o ri.llDo de' Açouge. Irine'u

e habite se. Walmo Fischer, requer vistoria e habi- a desapropriação de 8eu imovel, Denski Sistemas Pasold, requer licença pardr,srabelecer se com o ramo

te-se. Serviço NacioDal·f.iei,Aprendizagem Iodué'lrial Eletronicqs Ltda. requer' por' certidão s� é .ou não de Farmaceulico Bioquimico Auton.omo. lIario Bruch,

S�nai. requer vistorià e; habite-se� Mário ponini, .devedora fi Fazenda' Munic.ipàl, Mariano Novak,' requer,licença para eslabelece,r-ae -ao'm o ramo deTec

requer licença para construir, uma.- ca8a. Bruno Kitz- . requer por eertidão, a baixa de 8Uaa. atividades, nico em Contllbilidade .Auronomo. Induslria ,de 'Moveis

berger, r.eqti�rdfée.nçw:.�pata"��()ßstruir uma casa. Junior Clementina, requer
\
uma certidão de baixa, Figueira LIda .. requer IÍcença para esrabelecer-se com'

Iod' de Artefatos de Bo'rracha, Wolf Ltd:ah' reqUer, GeraldioQ qio!�n��ll�, reguel' <U,IDP: :c�\,tißã.o �e b,aixa" o ramo da
.

industri"a de moveis: Alvino'; Ca'Di,�, requer

li�ença para ampliar. sü� (nd,qstria. Eduardo; F-r-an· Edmundo Barbi, requ-er uma certidão de
, baixa,. Ser:- Ii�ença para e'slabelecer se .com .o ramo de, ChurllBCil�

CISCO Man,o, requer hcença para reformar duas ca- viço Nacional de Aprendizagem Indu�trial�Senai, re� ria. 'Terezinha Berroli Murara. requer licença para es.;.

s.as. Irjneu �iew:�r�, �eque'r Hcença' para .reformar quer uma c'ertidão de constr,ução, Hilberto Bloedorn, ti,lbelecer se com o ramo �e loja pára veõdas de Grri

, sua "cElsa". Ar,iov::à,I�,P, Lop�� ,LoJ�o,; -r.equer �icença .pa-: requer uma .c-értidio dá atividades, Gilson de' sou� gos do vestuario. Leodoro Lunellí, requer IiceQçp para'

ra' coo,�truir. ·uma.' Qa�!l. ,�ry lfie�:Hert requer )i.cença za r.equ.er , uma(' certidão de construcio, Viotór esrabelece,r se, cóm o rarrio de· Carpinteiro.' Ademor

para.' cor:lstruJt. 'umta, garáge,m: A,rd,tiino PesRstti,' r8- Viergutz, requer uma certidão ,do inicio' de 8ua8, Franzo�r. requer licença para' estabeh�cer se 'com, à,'

"quer, ltcença . plH� ��cog,@truir, ;llma cas�:,.Clacildi .
atividadeEl. 8e é deved,or em relação a impostos e ra010 de MOlorisra. Harry Mi�lke, requer 'licença para'

Frankfi, ,reque-r.' pur' çe�tjdãq qUß sob imóvel d'e,sua 80b quais' talões pagou, AirsoÍl Garcia, requer'uma, eSlabélecer se ·com o ramo .de Comercio por atacado

propriedálte r8it,ifa�� á ruá João PlaninsJhek no 610 certidão n� qual con�te �e está ou não oad88trado de. peles em bruto. 'José Olegario Pe!rme�n,tJ. reque-r

se existe· umá "casá constnuida d'e madeira.. Eletro� como, Corretor de Autonomo, João Lino Martinf,� licença para estabelecer se com o ramo di Mó'foriatll.

m(jtôres J���g,U,á 8:[IA:.. ,requ�r, licença para constru- .requer urna certidão de qu"e' se
.

aQ,ha /quito com. Hilbert� Bloedorn,- requer licença pari!.; es·t�belecer-s�
ção de um prédiõ. Eletromótores Jaraguá S/A, re- Beus imposto8, Diete'r KUTt Han8 Schommartz, re� com o ramo de Pedreiro. José de� As�i8 PereirA,. re� ,

quer licenca"para construçãó de tim pré,dio. 'Jo�é quer certidão de cODstrução, Reioaldo Schroeder, quer licenç'tJ pera eSlabelecer�se, çom ,g ramo de ..coo

Sebastii,o Kamer, �equer Ji�el;H;a para construir um.. ,req�er ppr certidã'O se '(1) requerente ach.a-se o8daB� �ulr6rio Dentarió."
. r·'
.'

,

pu�hfido; Eletromdtores Jaraguá IS/A. requer ·liceo trado nesta. Prefeitura, Silverio S'teilger, requer uma
. Atesta-se

ça para .construção de um prédio. Avelino ,FrsDz· csr,tidão de 8epu)tsm ento, Ewsldo Schiewe, requer, ,

.

.
j' .

.

Der, requer Ii,cenea para <c��struir um pucllado. pOi' ceTUdã.o se o requehmte é ou Dão devedor &; Id:ii "iske, M�rta Mie)ke-'Lilnge. Getlrude� Krulzsçh",

Mário Küs,tes,' requer .licença para construir um ,mu.:· Fazenda Municipal..Adelaide 'Schiochet Ropelato. losepha Marensaoo, Adele.Stinrheo Picolli, H�nrique

roo Egol;) Scbmi!it, requer ap:rova'ção do f:Jr.ojeto Ar-' requ-er p.or certidão se o rßquereote é ou nAo deve� ,Oswaldo f'raokowiak, Ricardo Burger, Guilherme K�I- .

quitetÔn'icõ: Eugenio Trapp, requer vistoria e habi ,d�r em relação a. impostos. Miguel Angelo- LUGI:lIIi" ler, Adele Meier Khlbunde, else'W� Maria' KickhQfel,

te-se. Sebllstião de, Araujo. r�quer licença para 'l'eqU{lr uina certidão de sepliltsmelit6, ·.J'oão Bóckor. Alvira Solen Klanzlér, requerem areslado de inarividá

coÍlstruir uma casa. Sé'rgio'Ruli�ns Zónta;. "requer requer por 'cer'tidão s.e foi 'dado baixa da ffr.ma e de e de inexistencia de renda e de outros meios de

licença para constr,gi.r pma ��8a. Guilherme Dan\�er, se a .mesma é' ou Dio devedor a f)t�'e ..

(lda Munióip�l, subsistenci", Jurandir Neves Ooelh9,,' ,requer ah�stado

requer Ilcen,ça para' constrUIr.�ma calJa .. A d rI a n Walter Neumann, requer por ce,rtldão se o reque� de vida e residencia, A ,Socied�de Divinl Providencia

Yeber. requer' fazer um muro� req'uer àlióhamento. rente é ou nie' d'�vedor 'oom relaçio . ii impostos. e Hospifalar e Mlllernidàde .são josé, requer ul:n ates·

Waldemar 'Greuel, r�quer liceôc)HI.· par,a, construir Egon e Maria Madalenª. Sch.,midt, requer@m por tado de seu regular funcionamento é de sua Direro-

Um rancho .. Alfredo Reif. requér Uc",nça para refor' gertidão 8e 08 requ�rentes sãO,rou não deved.ores.ti ria;
-

.,'

'/"
'

milr sua c8sa. Martinho. Fe,foraz; requer licença pa Fazenda Municipal, Jaime Mendonça, requer. uma Averba·se a Baixa
.

ra construir uma' OIiss.' Silv'io õ" 'Oliveira;- requer certidão, ,negativa. Alzira, Mendonça, requer uma
. ,

licença para' construir uma,ça!3a. Alfredo Marquardt,
. certidão ·negativa. Jaraguá Veiculas. s/a:, requer,

Guilherme Pradi; requé .. ba'ixa, de l!I'ua� illi,vidad,es

'requer licença pa,ra construh" ';.uma 'cercli. Edgar úma certidão se é ou não': deve'dora a Fäz'anda Mu-: com o ramo de Cornerçio Varejista de artigos do

,

Laube, requer licença 'para coni!truir um� "
casa. nicipal. Apar-Adr:gioi�tração e Participação Ltda, V�e8tuarjo. Jos� Clauaio �tahlin, requer baixa, de suas

Aotonio Isidoro. re.quer licenç/i pa.ra construir· lima req�el\ uma' certidão se·� ou não devedora a Fa .
atividades colT) o ramo' de C3rpjnt�iro. Mariano:, No�

. casa. Hse Bachmaon WiscQ:raI;, requer,lic:ença para 1'enda Municipal. -Paulo Schmidt. requer uma certi-' vak, réquer baixa d�· SUl;IS alividad.es com o rilmo de

COnstruir um muro. Bebidas .M!l'JC Wilhlem S/A" ,re- . dão 'de hnpostos. P�scoal e ,Amelia Jar.oczinil'ki Pedrei,ro. Edmund.o Barbi, requer baixa de suas ativi

quer 'licençà para construir' ·u\m' deposito'. Arthur Deretti, requer .pDr cer,tidió ,se ,os requer."otes são dades-com o ramo de Corretor de Seguros. João B.o�

, aJ�íoni, requer alinhamf?nto ,para' a construção öe ou não devedores em elação a impostos. Pascoal· ckor, requer. b�ixa· dos imposios; a
.

que eSlàva slljeilo

Uma cerca. Reiner Modro. requer 8lio'h�·mento para Deretti. requer uma certidão d'a construção. I\'Q neala Prefeiiura. Judrh ,Wacholz, 'requer baixa dé suàs

ti. construção de uma,' cerca. Marisol
\ S/A. requer Gonzaga' dos Saritüs, requer, por certidão a baixa. _alividades, com o 'ramo de Bar e Lanchonete. �evinos

liQença para oonstru'Ção de ,uma loj�. Antenor Goo- d.e _

suas atiyida.des. Simão. �anoes, re�uer uma c�r� B,nke. requer baixa de 5ua�. ati�idades com: Q', ramo

çalves, requer Iice,nça para construIr uma c a � a, . tldao de b.a1xa de 80as atiVIdades:' Ausoß Gar.cIs; de Molorista. Ivo Gonzaga dos �antos, requer .baixa

ODeUa Maria Ver.binen, reque'" Hcenç� para �ons
.

'r�'quer por, certidão se está devidame.ote cada�tr� . de suas alividades. Simão Mónnes, requer baixa de

trução de 4 mausoieos. Brie&; Kressin, requer hcen� do. 'l'ecelagem Guoitex S/A. requer· uma 'certIdão' s,uas àtividades com o ra'mo de. Bôr, secos é molha-

ça para construir 2 mansoleOi;. Elisabetha' Frdb�r�
.

negativa. Teéelagem Gunite:?, S�A requer uma c.ertidão dos. ,Osorio Páólello, requer baixa de suas arividades

ger, reqUer licença par�"constrtiir 'um muro ...Harol·. negativa. Tecelagem Gunitex S/A. rtlqUtlr uma certi, com () ramQ, de Motori�la. Gustavo .Loewen. requer

a? Manske, r,equdr lice�ça.parF- construir uro.a ca8�. dão .n'�gativa. Nebwn Waldir Jánsen,. req.uer uma baixa de &uas ati·vidades. S/A. Cortume. Ca'riocã, re·
'1

Victor Fagundes, requer-liä.e,Qça pa�a demolI� .e re- certld.ao de que. o. requerente esta; 'IOIJ!<mto. Il,es!a quer baixa .de ;suas é!livldades com o ramo de com

construir uma C3.Sa. Alfi'e'do Bau'mle, requer ·IICen. Pr.efAltura. R.plfl ElCheoberger, requer uma cerUdao pr�, de couro de öezerro 'salgGdo� Aotoni,ó Armindo

ça para construir', unia' cer'ca. .LiDdo�fo' Zimmer� de qoe o� reqgerente está inscrito' nesta Prefeitúra. Zanon, I'�quer baixa d,e' súas'.atividades.

lO�nn, requer HC�nÇ8;,P'1�äiconstt�ir u� muro. E�:' �orberto P�tlzers, requ'er uma cer�id!i0 oegatíya. Autentique-se.
\Vln Grossklag8, .reqper·licença para faz,er. um.a �tH- Norberto ,Pla.zera, re9uer uma. certIdao negatIva'

çada e muro. Elv:irá Bossbamu:rér. tequel' lIcença de desaproprlaç:ã�. IriS' Barg ,Plazer.a. requer uma Clemente Domingos, requer a aUleolicaçiio de um

para. construir u.ha eatatumba. Rau Dreiel!!sen., re- certidão negativa; Josef Hólzinger requer urpalcer- livro de ISQN. loão Ma'th�us de Borba, requer auten

quer lice'nça para consttuir' .u,m' núiro e ·ca_lçada.. t�a�o neg!it�va. JOlSef 'polzinger, 1'e.9uer ..
uma cer) lieàçã() �e u� II�fO de ISQN "n.o I. Mel'd.o '. Vavasori,

Antonio Pelen8e, "(,J'qu!!lr liçença para constrUIr um.a t.lda9 neg.atlva. IDg�bMg .�lara H�J�lDge�. ,requer ,re�uer a,UJe�'lcaça.o� de um I,vr� IS�QN' n.o. 1. Emprei�

casa .. , �iguel,De�etti, requer licelW� para constr�Ir uma cert�dão negat!va Ir!o Carlos P�8zer'a, requ�rL le:Jra Hawa Lt�a. requer autenllcaçao do l:Jvro de Re�

UlDa casa. Leopoldo Adan, requer lIcença para de· uma oertldão. negatIva. IrlO'C!irl08 Pl8zera" �requer' glatro de Se�vlços n.«!: ,., ,! • .

.

'lDoHr e .reconstruir um rancho�'�Cecicilio Muener,. uma oertidão ne'gatiVá. GUdete yera F��nI:lJld�s Pja�, " Jara'guá. do Sul._08 de hilho'dé 1975

êOß�EJQPQ��fO.X6. ,;,
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A Assooi�ção 9)mercial e Industrial de .Jaraguá do Sill,
,
\

., ,

O Sindicáto. dás Indústrias da Alimentação de Jaraguä do Sul e o \ :
- I' .

s .

, \

.Síndíoato das Indústrias do' Vestu�rio de Jaraguä do Sul.

I

saudam ,o valoroso colono do Vale' do I tapocu, .pedra

angular do progresso e do desenvolvimento' de .nossa região,-, na

� " data: que Ihe<é mui justamente consagràda.

.v:
',-,.

(, ,
I

,
,

"

o"'

, saudam, também JARAGUA DO' SUL, no dia em 'que
\ "

"

"

,

'

'\.,., '

completa :99 anos de existêaca e conclamam a todos os [aragua-
enses .no- sentido de" conjugarem'esforços para

.

que o primeiro
centenário de nossa cidade seja condignamente comemorado. "

Jaraguá'do'Sul,·,25.07.75

WALDEMAR. RAU. & -CIA. LIDA.
/ .. -....._

, ,
'

Comércio em Geral � i Açougue' ,

'

�ua Pres., epitácio Pessoa, ã660 _. Fone 12,0894 ;.. }ai'aguéÍ -d,o Sul .. SO
IDs�ri,ão ,Baladual' 089.001.00221-1 - CGC(MF) 84 -4ã2'996/0001 02

, ,

. .... ,'"

,." ' ,Partiçjpando c;la Significação, de Data 8� Hole.
''-QUé;3ndÇ> se Festeja, o "Oi.à do' Color)o", ':Oia do ' Moto
rista'" eta �Oata: ,da Fl,Jndação ,de ".Jaraguá do S�,I";
Apresenta seus calorosos .cumprimentos.

-

-- ,

. /', '" �. ,

, I
, ,

.i::ESCALAMETROS,·· EDWI LTDA�
�/ ,'�,.·.fl.·"I��j·j".

.

._. ..,(,. . .

\ .;-
,',.. ',' ..

-.. "'1\
•

,
•.

,', .', '·'._�'.\,/�
;<,-::",; <-i," • '" Rua 's (Pref., José Bauer), 134' - Fone' 72-0658 - )araguá do Sul Santa Catarina ·

NO,ssa Mensagem <de: Apolo ao Bravo,:' "Colono" pela" ,suá'" Làbuta ';Diária.',e� ·prol "

de umalEconomia Agrár,ia 'm�os ,Sólida, Neste dia que lhe � 'êonsagrado,- ao "'MotorIsta"
,

....;' ", .: ",,' 'J' "

'

,

Nosso. Irmão da. Estrada qu� é �,g:ura Marca�te no Progresso Bras�eiro, e a. "Jaraguá
., . ..'

.

-

. .

. -'

l�dQ '�lll"},p',ela ,p$�sage� de ",�eus 99 ,a,nos de Fundação.
•

• ". \
•

'. ,I

/ I

,'):, ,I,.

,
.

I, '

. '

, ,,) ,

'Jourdan "�, '-lO ; seu 1·99.o Aniversário'� Jaraguá te Saúda
,'.

.

Prof. Paulo More�tl
.

:
.

-
•

!

I Abre-se o volume da HiIJtQria de Jaraguâ, Folheiamrs� as páginas da.

Ilistória de um homem, tu. Jourdan. É .um volume" que tu rubricaste com sao',
gue, suor e lágrlm8s. É um volume que tu ilustraste pelo' orgulho de uma raça
de bravos. É um volume que tu ííumtnaste. pelos clarões, das queimadas das
roças que aqui ,plan/t8ste � um volume (lID' que, tu spereces trtlnsportado'das
MutáveiR planícies do Tempo para 8S imóveis colinas da Eternidade.

,

_ Qual bandeirante do Sul, aqui plantaste a semerite do trabalho e do
destemor. Foi aqui que te enebrteste co4D o mumúrio .das águas do poético
Itapocu. Foi' equí que te hábltuaste com ó zumbido, aos lnlÔmodo-e insetos,
com o farfalhar das folhagens agrestes, com o aclítãrío urro da fera, COlD a

_ p8Z aconchegan te do silêncio, com, 8 mú�ica inconstante do vento, com ,0
estouro amedrontador, do trovão, com 8 promis8ora dádiva da, terr••

�

Também foi aqui que cumpriste uma missão. Fundar' Jal'llgué. E o fi
zelte com -que Ilenl!O .de responstl.biliãade. Com que oonfiança no futuro, Sa
,bial!l de antemão que, um dia; a;8 matas Ie povoariam, OI engenhol se multipli.
caríam, 8S picadas se. abririam, -o� povoádo ganharia nOV8S dimensões e, aö
teu apelo, levantar-I"! ia um povo disposto a l!Iegulr ·teu� passos e a OUv]' tua

-

voz de comando, traneformando-a numa melodiosa, sioff).nia de trabalho e de
pregresso.

'

, /
'"

,

'

,

.

. E tUB voz ecoa há quase 'um séoulo. Foi uma voz que n08 'deu ânimo
8 consolo, que alímentou DNf80 e Iortaleceu nossa ioC'értezll,: que, dignificou
nOI!lBO trabalho e 'multiplicou Bossas forces para traBdormaf um gleba' de ter.
ras em uma próllpera cidade que viv� h\Jje a sedução da riqueza e o ,ritmo dQ
progresso, fi,eI à tua imagem, llgradecida 8Q teu pioneirismo" reeonheeída à
�ua me�:ória. ,". 'f, '

"

'

,

E 6 reconhecida à tua oiem6ria qUI hoje Jangoá, te 'saúda, Coronel
Joardan,

,

velho soldado de muitas batillh.. ; batalhas de que participaste na
aadência dOB'pUIOIl, no brilho dOI uniformes, no rútilar das -armas, no des
fraldar, das band�ir8l, no troar dOI oànhÕ8B, no clarim "da vítõría. Batalhas,
por iguàl, em que Jroc8�t8 a farda pela enxada," o fD�il pela foice, a' ba ieneta
pelo facão, o cinturão pelo machado, para desbrafar elltà teUB. Batalhas em

que IiIllbstitDb,. .o inimígo dOll ,campos de guerra pelos inimigo-s dOI cámpoa
de luour:a., Batalhas 'Ó�88' em que o objetivo era um s6: a 'tit6i'ia. E com qU6

. brilho '8'. conseguiste todas e, em todos 08 sentidos, '

' '

�� .
.

Jourdan. que tua lembrança, neste 99.8 aniversário da cidade que fon
dillll., seja o rememorar das lições que n08 à_ix3l1!te e dos exemplos que n08
deste, nesta trflj\ltQ�ia et-erna de lições de eensoiênele e de .axemplos de" sin«
ceridade.

O Melhor conforto :-: A ,Methol". 'Õualídade

.�
QUlllidade - conforlo

!E§lfOfÁ\JD)O§ 'MtANNIE§'
'Fone 72-1;1291)-- -cx, Postl'il. 121 - R. Rudol�oHufenuessler, 196
JARAGUA DO SUL ,SAt:fTA CATARINA

.
"

\" -,
.

. Participando da Significação Social de Hoje ,Quando 'se Festeja
'Entre Glorias e Tradição o "DI� DO COLONO",' A -nossa gra-

I" tidão e l{omEmagem fratem�.. ; II"

·1
..

Hilária
.

L .. Moretti
o,; "

Loja de 'Tecldos e Armarinhos
•

CGC(MF) 84433326/0001·58' IDs'eriçáo Estadual 089.001.0000�·1
À\�; Mal. Deodoro da Fooseca, 8.41!i - Pene 12-01229 -larag-uá do Sul - sc

c, I \
•

4 \.
• ,.-i •

No dia em que. Jaraguã do Sul Completa, seu '9�.o, :Aniversário,
'Aproveito a Oportunidade' para Homenagear a Laboriosa Classe
-,

'
.

,"
, ( ,

Rural, de Nos� Te�ra. ,
-

Parabén� Jaraguá d� Sul Parabéns,- Colono
" �

'\, '

,.

/
',,'"

••
' '-.�

c..' ,J: �i .�;'
l'

\
v • '_' ..

.. '.�-":" -.""'.•••. :� ;.� ., ";;.1'.-
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(EDIÇÃO ESPEOIAL),

\SE É BAUER
," � CAFÉ

SE E C.A.FE
É BAUER

A: i�eia criadora, � 'vontade inicial, a. decisão d�
realizar -' eis .a� semente, o trabalho" eIS o fruto, e
Jaraguä do', Sul, nos seus ,99 anos: Agricultura -

'Indústria • Comércio Transporte.
"-

, e

,I

, I
I .. I

ARO'MA -

SABOR· - -

PUREZA

\ \

" �

Alberto Bauer e'�Com.S.A.

. .)

I \, i,' , .:

MATRIZ: Avenida Marechal Deodoro, da FOJ1�eca, 739 � Fene: 72�O�91 • JARAGUA DO SUL· 'SC,

FILIAIS r, Ruà Silva, 382 ", ITAJAt :�ua, D. Pedro II ·-SÃO BENTO DO SUL
�

'I ��

'. �

\

;'
"

,Il

,I

-I
,/

Co'lo ri O
-, ... ..... .

'/ I
-

- \
- , I

-

/

Meu caro eolone, neste dia que lhe é cODsagrado,
por .onde andará Você?

' ,

Por onde andará Você? Conquistando novol merca- "

dos, integrando-se na realidade atual, beneficiando-se dos

recursos do Funrure! e da aposentadoria do agricultor?
"

, ,

, ''<: ' Nests- explo_ãO-dé ativiclades que 'caracteriza lua
vida, amanheoendo ao labutar diário do çampo, aneítecen

do DO cansaço cotidiano da tarde, enxugande o' suor da
testa ou arregaçando as m�ngas para enfrentar, o calor de
mais uma jornad,:,?

Por onde aadará Você? Somando esforços para
multiplicar riquezas, valeeízaado o trabalho para dignificar
o homem. smande o Brasil para promover seu desenvolvi;.
'm�nto progressivo, conseíeate e definitivo, para projeta-h,
cómo grande Nação?

"
'

-, )'

por ende- andará Você? Arando a terra, as vezes,
produtiva. laaçsndc a sementa nem sempre fé'rtil, colhendo

,

08 frutos quem sabe peueo compensadores na abundâucía
ou nos preços?

.

(

Meu caro colono, onde quer que Você esteja, sua
presença e seu trabalho no eenärío brasileirórepresentam
a mola propulsora que move e sustenta 8sta mAquiloa de

produtividade, da qual Você é seu fiel impulsionador_ seu

incansáyel obreiro? '\

.

Por onde àndará Voc,ê? Invadindo os eampes

para ampliar suas plantações, alongando as planícies para
, aumentar seu rebanho, maquiaizando a lavoura para melho

rar o ,resultado? ,

Meu caro colono, por onde quer que Você ande

receba, pela passagem do "DIA DO COLONO", a palavra
de estímulo e, de confiança, 'la CAMARA DE VER�ADORES
DE JARAGUÁ, esta ,Jaraguá, que tem em sua �pessoa um'
dos esteios do seu incessante desenvolvimento.

� ,

,

\ -

"
Por onde andarã Você? Levando, e trazendo o

produto da terra, carregando e d8sc8rr�gando' 08 frutos
dos pomares, comprando e veniendo o rebanho dos pss-

tos, o alimento das granjas?'
'

N�ste dia 25 de julho, que-o TRABALHAR parà
PRODUZIR. que o PRODUZIR para DESENVOLVER for

taleça a gloria tarefa d'e realizar os mais nobres anseios

de progresso, de, prestigio, e de feliQidade dest.a NAÇAo
que confia em Você; colono �e, Jaraguá', trabalhador do
BRASIL.

.-

Por onde andará Você? Promovendo o desenvol

vimento agropeétcrí], ídenttãesndo se com os objetos do

,

Ministério da Agricultura, creseeado com os ideais ((e pro
gresso do Brasil?

"
.

. "

'

JqSE, ,ALBERTO 'KLJTZKE
-,

I
'

" ,

'\ \

r,
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CORREIO DO 1'OV;O 'CEDIÇAO ESPEQIAL)"
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-, \ SEXTA-FEIRA 25 DE, JU�HO DE, 1975
I, �.

,

.

II I '\ ')
.

.
I

'I Tem entrei seus colaboradores deeendentes dós primeiros imigrantes; filhos de colonos
I '

" .

.

,e um,à equipe de motoristas, que, irmanados' trabalham pára o : creseímento '4a empresa..
da cidade � e' da nação. '\

/

Ä eles saudamos as datas 'comemorativas, 'do dia 25- de [ulho 'de' 19,75�
,

\,' . '\ -

, ,

S.'A. .

IND.
.

� E:
.

CO III•
>:f�

.IIIARCATTO
í "

, )

1
. '

, ,

,
"

,,', __,_ '". '

",""
, ,'.

Informativo ACARESC

'Conselhos -ás IVIaes:
,

, Convém l�mbrar que a famma bem ecmlÍtitufd,a é a melhoe garantia,
para a criança, de um bom desenvolvímeate físico e mental."

, Há uma-sérte de normes muito úteis para facilitar a criação de seu
"'Ih' ,.II O. , " " I

, !, ' l' -:--: Manter o recém. nascido no berço, quaho 8rejado,! d'eltado de' la:'
do. sem tr�ve8Beir@� agasalhado, evitar correntes de ar., ruídos excessivos
e 'excitações prejudletale ao sono.

"

'. 2 �,Vigiar o, sono do recéns nascido.
.

.

"

, a \- Dar-lhe de mamar de<3 ein 3 horas ou 6 vezes ao dla, no mäxl
mo durante meia horai observando uma' pau'sa alimentar noturna de 6 horas.

4- Ofer�cßr lhe 'gua fiÚrada' ou lervida, vÁrias v�zes por dia nos
intervalos das mamadail.·

.

D .r: Pesä-Io Beman�lment.: caiO 0'0 aumentar de peso; ccnaultar
o ,médieo. .

. ,) -
.

fi - Auxiliá-lo' II arrotar' após cada mamada. levantando-o /ao ombro.
7 - Ferver mamadeiras, bicos, colheres,' ete, em' uso e p.totegê'ios

centra ·moao...
.

, ,'.

,

'

,
8 - Trocar as Iraldas do recém nascido com frequência. Limpá-lo

com óleo. Não. ullar ta100. f'" "..

9. -
.

:mo aconselh,áTel ferver a roupa do recém nàseido.
....

'

,

.

10 � ExpÔ-lo 'ao sel. por-.algulD tempo, a p�rtir do, �rimeir'o mês.
pretegendo Ih.' a cabeça e o. olhos.,

.

.
.

.. '

.

. H -- Nilo permitir contate de pessoas resfriadas ou doentes com a

criaDça. " .".
'

,
'

.."." ,: .
.

_

"

"12 - NAo balançar Ou sacudir o bebê. de8oeeessáriamente.
'13 - Nunoa dê purgante eu lavagen. intestinal.

J 14""';' Não usar roupas tUffeei. 'de' vestir e d'e lavar
,

.

\ 16 - Não' introduzir objetos pontudos no seu nariz. ouvidos, use sém-
.

pra cotonetes' para.a limpeza dos mesmos. '.
,17 - Não de!xar abertos'alfio.etel de seguranç•.

Rosemeire P. da' Cunha. Exteosienists' da \ACARESC
.

�
" :..' "

'
. .

-'.' ",'

.'\,

O espírito· des imigrantes de a 99 anos atrás está
".

A.-, ""._'M':, O''.B 'I'L IA' 'R'·I·A.' ,,' presente, Germ�nos:, Húngaros, lta}ia�os e Brasilei-
'.

'

, ,

ros de ontem Fundidos' hoie na Pätría-comum. .

-
"

-t

'

,

.'
'.

, "...,:

I Um' Brasil l)OVO pacífico,' dinâmico e' rico, em: cuja"

-

.

" .: de Linó Baratto·.
"

,

'

,

imagem-se espelha, com orgulho; .Iaraguã do. Sul
A�M.L �OdO��' F09�"- �r�:��:s��:.

�M�C.�ri••

,
I�,•.�����.d.e�h.�.�.:�������._���������_

" ;. -. )

Participa' com satisfação do justificado sentimento cívico,
à data 'da fundação do pujante' município, de, JaraguÓ do,
Sul, data nobre tbmbém da, econorrtlc rural jara'gllàénse�; ,,'.'

\.. "

"

,- .: { "".;' �< •

� � ." ._. ",:. ••

\
.( >', �

,
v Ót

. ')

OficiDa Elétrica
.

� Peças /e Acessódos
,

� ,
,
-, \,

Rua João Miircalto, 135 -' Jaraguá dó Sul ,- FODe 72-0294· sc

Minha admiração aos feitos destes laboriosos 'solda"
dos da pró,dução, -agrícola" ,qu� ,

com ; seu 'abnegadO
empenho contribuem,deçisivarTlente.para o progr'�s,so.

.. \ ',"de nosso amado tárrãe> natal. ' '

,

- '\, ...' �> "

.
\

( .

•

'. t
.

'Metalúrgica' Er,iDo Ménegotti ltda.
Fábricà

.

de ",Máquinas para Artefatos, �e '�Concreto
.

\ Representantes exclusivos dos produtos
"PFEIFER", (Alemanha) para o Brasil

•

•
. ',' .... ',\

.,

I

Bnd. Telegr. "Menego'tli"� - Caixa Pestal. 88 - Telex (0474/163),'
RUli Pr�s,id�nf�'Epifáéio .Peseoa, '2'.1'4f7

','. '

fones i2�0223 � 72�0023
JARAOUÁ 0'0' SUL' .

-, 'SANTA CATARINA
\{

:1'; .,
" ..

, ,

\
,.

, ,

r:

.
.

·l.•

. Sêrrâria :e' Tetraplénagern
. '. -

.;,RSla �0ã,ci,..Januário Airoso sjn" v .

I

..Jaraguá do Sul Santa Catarina
•

<
,

•

, -

I
\

I
, ,

<;
"

,
,

\
"

-

Ao 'homem do campo, sempre valoroso participaDte' do
desenvolvimento de nossa indústria, a' .os�a, gratidão,
e, hómeDage� fraterna,.' " ,

-,

,

,�os ; 99 "aDOS. de Fundayão . de' Jaraguá ,,-�o Sul, a

Bossa homeDagem.'· ',',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!;liJDIÇÁO ESPECIAL) SEXTA-FEIRA �5 DE JULHO DE 1975
I

I'Congratula�o-nos' com a 'laboriosa, população de Jaraguá do,

Sul, ·ao, ccmemcrarmos o '99.0 aniV'ersário desta comarca•.

\

Elelromolores laraguá S.A.

'\ �

•
o IOIOIIilIIICo

I
Em

.

Julho, o. Vil 'Congress� da Federaç'ão, das'APAEs
Com a 'presença de participantes de todo o Brasil e da outros países,

foi realizado de 20 a 24 de julho, no Palácio das Convenções . Anhembi -

São Paulo, o VII Congresso da Fedeeaçãe Nacíenal das .APAEs.

,

c. Entre QS temas oficiais do VII Cong·resso figurou o "Plano Naêíonal de
Combate ft. Detlctênçía Mental", que teve como relator o Prof. dr. Stllnislau

Krynski. ex presidente da, Associação Internacional pará o Estudo.' Cientlfico
da Deficiência Mental e coordenador' de um grupo de trabalho organizado há
alguns anos pelo MEC, para estudar o assunto. Värtos oo�relat-ores trouxeram' 'ii
ecntríbutções Importeures ao tema,' que potJerão servir. de subsídio à. autori- J ii
dadas, para o planejamento de ativiöades no setor.

\. ii .

,

Os outros' temaa oficiais do Oongresso, "Objetivos Priorit'rios dai !i
APAEs"· e' "Linhas Mes�r88 de um PIaDO Nacional da Prevençio da Detíctêncta

' ii
Menta!", objetivam promover, de um lado, '. unificação dOI pecpôsítoa e pla- ii
riOs de ação das Associações de Pai. no Brasíl e, de outro. Iado, lê'Vantar ii

'

s'ubsidios para a elaboração de um, plano nacional de combate à deficiência ,·H
mental. Por outro lado, propuseram-se a apresentar normas de prevenção, íme- ii.

. diatamente aplícävels, com o propösíto de reduztr a incidência ,da' deficiência ii
mental, A:-FEDERAQ'AO NACIONAL DAS �PAEs" II

A Federação Nacional das APAEs,'entidade que representa naclonal, ii
mel!_te três centenas de Associaçõel de Pais e Amigos dos Excepcionais é fi� rliada à Liga Internacional de .Sociedades Pró Retaraadoe. Mentáis, 'da qual é,

Vics-Presidente o prof. dr. Antonio Clemente Filho, Foi fundada em' julho de

:::"1963, no Rio de Janeiro, seguindo se Ia trabalhos prellmínares realizados

apõae l.a Reunião Nacional des APAE., que tívera Iugar em São Paulo, em No- .

i
vembro do ano anterior. A sede da Federação fo, São Paulo até, 1971, quando:
foi transferida pare Brasílíe, entre outros motiv�s-, com o propósito, de

.
levar.,

mais para o interior do pais e estender aos Bstadoe do Norte
.

e Nordeste �
acentuado desenvolvimento que tivera o movimento' des Pais, na regíão sul. �

,

A' participação nos Ooagressos da Federaçãe tem crescido continua-

mente, com o pregressívo despertar da aonaeíêneía da neeeseldade de promover
a recuperação e' integração dos d�ficiente8 mentais, que constitui o princi-
pal objetívo. da Federação.

'

Após a realísaeão de seís congressos nacionais em värlos Estados do,

Brasil. a, Federação convocou suas maís de trezentas filiadas que reuniram-se,
em São Paulo, desta vez no encontro. presidido pelo prof.. dr Antonio Clemen-

te Filho.. I .

.

,

...'

'

. O Congresso foi. aberto a díretores e sócios em geral das, A P A E 8;
Pais de defietentes. mentais e outros voluntários participantes 'do, movimento;
pro�i8sionais no campo da deficiência,mental; administradores de programas de

-

combate à de:icÍência mental, sauítarlstas e outros protissíonaís da Saúde

Pública. .
.

. '_

Outras informações: seeretarls dtt APAE de São Paulo - ·Rua . Loef

gren, n.O 2249 - Vila Clementino - Tels. 71 1151/71-1152 e 71 1153.

lOSE EMENDOERFER 's'A�
Indústria e Comércio

A�enida Marechal Deodoro da Fonseca, 23 I

í Jaraguã doSul' Santa Catarina

Fábrica de Persianas çom lerntnae de dureturnlnlo,
esmaltadas CI. fogo, que garante' a estabilidade,

e durabilidade das Cores,

Fabrica-se persianas com' ·cadarço - Nylon e com

correntinhas de metal niquiladas, que tem uma
-

durabilidade limitada
'

Persianas de José ElDendoerfer säo as melhores do Bra�U
,I •

'o'

Neste dia festivo para a. história. 'da colonização
da nossa terra, apr�sehta as suas homenagens

alusivas ao "OlA DO COLONO"

Data da Fundação de Jaraguá do S�I

I·

. ,

•
-

� I.

..

-------------------- ..
--------------------------------------------------------_ ... _---,;,;.;:.,';,:;,;;.::;.::..
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, Rua Rodolfo Hutenuessler, 766 li

J ARAGUA DO SUL-, SANTA OATARINA' II
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Ao honrem, do 'campo, sempre valoroso participante
do desenvolvimento de nossa indústria a nossa 'gratidão e'
.

.

,

,

'

...

homenagem fraterna.
\

Aos 99" anos de Aniversário de Jaraguä do Sul, a

, .'

nossa mensagem.

..
'

.

"

Unídos construindo·'·o progresso de, Jaraguá
'do, Sul, Santa Catarina e do Brasíl..

Essências para:
bebidas, ..... balas - doces - chocolates

Artigos para Sorveteria�. Industrialização de Frutas

Cítricas, Industrialização de Bariarieie,
Be,neficiamento de Arroz

Comércio e Representações H.Ristow LIda. I
,. '

. ( ... ,

.

Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira. 140 - Caixa Postal, 60 "

Telefone 72-0070 - Endereço Telegráfico' "HARRIS"

89,260 - JARAÓUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Embalagens -' Secos e Molhados

Especialidade em' Chocolates Bonboníére
,

Sustentáculo da Economia, a Agricultura é Alicerce da

Induatrialização Promotora d� �om�rcio..
'25 de Julho é a data magna do Trabalhador, símbolo

vivo da fundaçã9 de' JARAGUÁ 'DO', SUL. As, Nossas
Sinceras Homenagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO',·,
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SEXTA-FEIRA 2� DE JUnHO DE' 1975
-

�

Serraria
·

e B'e'neUciamebto d'e M.a'deiras R'io},, dl,h â: ttda.
l '

.� dG�O�(MF) à4.43'3.�38IDODJ,"ß9" �,' Inacríção 'Estadual 089.0,22.0,00,07-2
Rua Hurt Vasels/n.

'

.. -:-' Telefone 72-055Q" 89.250�J A R A G U Á ,p O SO IJ �ANTA CATARINA

�: Madeira benefic;iada, fõrrõ; ass?alhos. lambris, rodapés�.meia-cana�
,

: vistas �pr .j�nel�s e portçzs ,'e madeiras PQra 'construção, em geral
--..:. . J"

-

I-:-�
...

-

.
#" •

, '

'.

, /

'Ç ,

99 'anos de labor, Iírmqza, com objetivos -de desenvolvimento que" Jaraguä do' Sul
ostenta, "são aval do que somoshole e .muíto maís amanhã seremos.

J \, ,

•
_

r

/'

'Nossa mensagem -também aos "Colonos" e "Motorístas" neste dia � eles consagrado.

, ,

Sem solução' .a' vinda de novos'
Polirliais para Jaraguá do Sul
i

. Nil' SecrefariG de 5eiurança e Informações, onde
Q Prefeito eugênio Strebe esteve Da 8�mana que pas·.

,

soú, foi, informado de que devido a falM ,de eaodida·
.

108 ae vagas eXlsreDles ne Polfcill JM.lllar 'do estado,
Jlio será possível o deslocamftOIO 'de novos militares
para aumenro do aparato ,j' extsteare, O ,problema
rende a agravar' ainda mais ao n0880 trâosito que'

� vem sende disciplinado por garolos da Guard.-Mirim
911 vez por eutro na Av. Marechal Deodoro por illgum
polícta, Iaro porque contemos em nossa DP com epe
nas uns 6 policiais o que dificultlJ sobremodo II . um

policiamento mais osfensivo no IrânsUo e mesmo em
locais de grande frequência pública, onde e�ige se II .

presença de ,policiais. O que deiXII a' poipula.ção um
tenro tranquila é. de. Que Jarag.úá do Sul no se�or, políetal ainda é uma tidade tranquila: O prefeito munici
pal Bugênio Strebe, tnclualve já havia. tillutado 'uma f'

casa com vistas ISO funcionamento do QG
-

pára oe
�O policiais que para cá seriam destacados, tendo in
clusive alguns' flilatos com li lnlctanva. - '.

R.odolfo ·Waclerhagen
\ .

OficiDQ: de 'CoDsertos de,
Rádio e Televisão
" .

R. Walter Marquardt, 259 - JaraguädoSul- se
�

.. .

-
"

.
_

....

,

- DE' - ..
.

,,'
'

, RUd�t Schäfte,.·
.

.

Rt,11! Felipe ,Schmidt � JarsA'uA dó Sul +-! '8 C
\ , ..'

-,

DR.' IVO /KAUFMANN

Sauda os bravos oolónos que produzem
.

os alimentos que, fornecemos ,aos nosSos
clientes. ,l

l!.

Uma $audaÇã9.
.

especial a' Jàraguä. do
Sul, pelos' seus 99 anos .de- existência,

.
. �

\ L -/

CIRURGIÃO DENTISTA
, \

, (C.R.O. No. 385)
"

- ATENDIMENTO...;..
(Semente. 'c/heira marcada)

Segu.ndas -à 8ext�s feiraR: b 1� àa 18 horas
.'

,

Sábados: 10 às 12 horas

R .. Preso Epitácio PeISOB; 40� - Jaraguá -do Sul
� "Telefone 2oí6

Governo 'do. '

Estado mals. uma
vez .lerribrà .

'Jaragua., do Sul
Foi formulado,-'no dia - 9�7.16 - pelo Senhor

Governedor do Estade, através da ôecreierte da 'In
düsme . e Comércio, pelo seu, muler, Deputado ôebas
não Neves Campos, convire -ao desracedo empresérío
järai,uaense Sr. ßggOlJ- João' dj) Silva ::.,... Diretor Pre
sidente da Eletromoreres Jaraguá S.A.·- pal1!i ser in
dicado li integrar o Consethe Consultivo da COMPA
NHIA DISTRITO IN.DUSTRIAL SUL �AT'ARINEtN-
SB.

.

--'
.

,

/
.

A escolha recaindo sobre' em:presárió do Norte
Cetartnense faz com que, também, unam se os laços e

intercâmbios entre o Sul e o Narre de Santa Catarin6
inlegrilndo o nosso -Estado para o', desenvólvlmenro

, ind",sfrial'. <,

,

Gomo se sabe a criaçãO da�oov� empresa, visa'
ii Ílnpltfnteção n'o nosso Estado de um comPlexo car�
boquimico e a usina siderúrgicà de SaDIa Ca lar.ina:;
para aproveitamento integral de .nossa prindpal rique�
za mineral. o cé,lrvão coque.

'

, .

".. .

I .}-

,

er bancbonete' O'Delicia,','bfda. '

. I
Minha' homenagem aos -ceie-.
nos", -

aos· "Motorístas' -el a,

"'Jaraguá (lp 'Sul" .pela, pássa�
gern 9,este 25 de JULHO:

;. ,., ./

Documentos·
I

'Roubados
,

, , ,
"

Eu,
-

ÀLEXANDRB HAAKB, brasileiro, ca-

• aado., comercienre, resrdeme, e, domlcílledo'ê Rua,
·/6 -(0el. Procópio Gomes de Ohveíra), 140 decla
ro oere es devidos fins que foi róubado do ínte-I
rior do veíeute oe seguintes documentes.

.

Certificado de propriedade do veículo.FORD
PICK UD,' ano 1950. capa'cidade pare 600 kg de
carga, e Taxe Rodoviária Uni ca fTRU).

Jaraguä do Sill-SC·, 02 de Julho de 191ö
"

Alexandre Heeke

\
.

\ '

. � ."

,
P.S.:· 'Caso' . alguém

-

renha eneonrrado
'

os
dpéumenros. \favo·r entregar à Rua 6 (CeI Pro'

, .

" cópia Gomes de Ç)liveira), no Açcrugue de SUeli
. propriedade. -

..

.

\ -

/..venida Marechal' Deoporo da FODseca, 205
_

'.

C,G.C.(MF) 83.10,8.688/0001;..55

I.

/

SANTA CATARINÀJARAGI{A DO'SUL
/.. ,'·1

InscriQão Estadual 089.001.0,0558-7
( '"

'.

"

,

-r...

. > \

Na data em que se cQmemor�, á passagem, --de Imais um an.iversârio de' Fundação de
•

• o', / '. '.
•

. "Jar.aguá ,do Sul", congratula-se com 'todos aqueles que Com seu labor, diário contribuem
para torna-la o 3.0 Parq�e Industrial' Catari'nense, que hoje ir�ana' às� mais representa- ":

,

J tlvas comunid�des bar.riga-v'ßrdes" e_m' benefício. de, desenvolvimento
"

geral ,do' Estado e

''''\d:I'�' "�N" �..

' '>:;,'_"
.

'",.�,:";,,.. :�'�'. \:',,"'.. "':"!, ';',�f
.• '." .''- '; '�.:.'".,.'",'" ,""

,,: ;.''C.,' ,''1'(;, ' " .,' '.' i�·,.' \.,e,<,." "',;,a " laça0. .

.,.... ,�, .,,'( �"'.e'·· ,,,. "
,

.\'
-

> '., .

, .'" ',', ". : ... . .. � �., �'; I .. ,. "
,

'! i' ',""r'J ri., 1'" ,1-;' ..... • J �

� , ' .' t,. " "'. •. .

) \ .. '.-. "". \:,., �.' �": \',' '. � ,.�' ·.t
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OORREIO" DO POVO
�

-

(EDIÇAO ES;PECIi\L) I '.,. .

J ,

SEXTA-FEIRA 25 DE JULHO, DE. 1975

"

TRANSPO'RTES DE CARGAS, BA.GAGENS' E· MUDANÇAS, ,

,MATRIZ: São, Paúlo:' Ruá São Quirino, 231/259 (Vila Guilherme) - Caixa Postal, 12.��9'..;...'Prédio Próprio'
,

,,' Telefones: 292·2884 - 92·2827 ;. 93·,560r - PBX (.Rede Interna) _. C ,G C 60.848,736/0001
'

,:
" ,

;.

FILIAIS

Catarinense de Transportes .Ltdá.

Rio de .Janeiro .

Rua Sarg. Aquino, 38.- Olaria - Esq. Áv. BrasU
Prédio Próprio - Telefones: 230-7076 e 200,.7563

Ouritiba
Rua Roberto Hauer, 3G - VUa Hauer

Prédio Próprio - Telefones: 22-5242, ,e 24-5U6,
,

. Ria NeKro
, Rua 15 de Novembro, 177 - Telefone: 1456

.

Mafra: C�mpo· do Tenente
ÇanoiDhas: Rua C.etano Costa, 6] 2

Join,ille
Rua Blumenau, 1250 - Prédio Próprio'

Telefones: ,Z87] - Z17! � 2371.
,

, Jarag06 do Sol
. Ru.a Domingos da Nova, 283 - Fone: 72-0004

.Blumenau "

Rua SAo Paulo, U84 - Telefones: 2Z-1152 e %2·0668

,
'Itaj'af,

Rua Pedro �errelra. 144 - Telefone;, 575

.

'
.

.

"

Porto Alegre ., -

_

"

Rua S. Jorge, 381 - E. Beirute - Prédio Próprio
Telefo..es: 22-6617 e %2-2401

'

, AG�NCIA:"
si'ô ',Francisco dö Sol '

,Ru!, Coronel Car:valho, s/n,o - .Fone: 196 '

.
.

,
.

,
,

AGENTES DA:' ,

.

Transportadora Brusque- t'tda. , ",
A-ri. Lauro Müller, 180 - Fonés: 1286 e 1360

BRUSQUE :- sq ,

"

.

"

'através de
Expresso Catarinense de Transportes' Ltda., Filial de Jaraguä do Sul,

-

seu gerente Vi�orio Lazzarís, congratula-se com tOQÖS os j araguaenses, pelos 99 anos da cidade, e,
especialmente com o esforcado colono no ,dia, li ele consagrado, 25 de julho

'

o 'Perigo Vermelho' Aumentando

.' ,

Acabam de dar um pulo na Italía, pa. profondamente calolieo. Äprovei
taf8m.-se de tudo, 81' aberturas da populà,�o' pobre, as crises 'do . governo e'

8�/ das ,tsitas de lidere. rUSIOI 80 Va·ticàno, visitas d. om Monl!lenhor, a Moscow.

- Ó comunismo alo é .contra a r.íigila, 88·palharam babilmen'te.
.

'

I .'
,

-

-
'

.

. Junte�s8 a 'isto' as mirabolante� que pI:Ome8Sas que fazem .. Num p81se
de m8gica aca'b8rllo com todal 8S �iserial. Estamos, cansadol de ver que •

auDientam. 'onde tomam o. poder.
'

Enquanto isto �08 ,paizes demoer�t�col .pensam que 8al�am o' mundó
88 um partido veDcer • �leiçif). Desperdl9sm (:} tempo em futrIcas poHtical,
pescam lambaris 8 deixam escapar dourados.

.
- \

'
.

,

• . Uma ideia boa -.u mi. perseguida aonstantemeat. por muito tempo .8oa

ba vencendo. O laBto aba-ndono da f6 religiosa Duma b.().a da pQpula,çlo. faTo
r,lce imeolamente o cOlÍlun-ismo. aarlos Pr�s�e justificou. peraate OI seus amol'

o fracalBo da iatentooa de 37 dizende que a religiiü eatOlioa e·muite lorte no

��
.

Irmlo Leio 'Magno

:F----n----
.. --------- � .. _;,�. __ .. n ....._n ,---::....":..---.----..":..:::.::.-.=__-.:.:':..-..::::;:::::::::::::_-:::..-::..-_-:::_-::.::::..

- ....::::_..:::......-:::_-:::::.:::::::::::::_-:::::::_-::-

1·
i
Ir
ii'

II

I
i
j'

.
.

cumprimenta OI, agricultore� n!i pa,�sagem do .seu' dia, em
Slla gesquicent�Ílária ceIeb!',a.Qão e s,aúda o povo de J afaguá
'pel� pa�sage� dó �e� 99 a�iversát:io _de fqnda<;ão. _

, .

Bobre 'aB radis ,os' Imigrantes .CODstrmram o seu progresso '

e IS rodas aj'udaram na fuhdaQãó de Jaraguá, em 1876�

maßnHE' & aia..btda.
Comércio de·F.J.lragens, LOU9�s, ArD1a'l'Í�ho8. Seo08' 'e Molhados,

Prodotos Ooloniais, Açougue, FAbrioa, de Banha e attigo.8 pI pr.sentes.
T

•

, ,

,

,

PAN I F-I C A D O� R· A,

"OTT,O"
', ,.C -O N F ,E I r A R I A

Sabem todos da oensulsão pela qual esU VAs!õ1J1ndo Portoial, com o

grande perigo de cair na mão des vermelbos se já não. caiu, Ha. quem atríbua
.ste e.• 'ado de eousas l longa dítaduea de Salazar que não pre.paroo lideres'
para o go,erno. ,

OOlDO é que um r,gimen' tão nef.stoi perguotarão. progride tan.�? S'a
bem todos, qoe onde o comonismo tOllla c!)nta do. poder a Iiberdade é soprimi·
da e isto noma epeoa em qoe tanto se fala se anoeia por liberdade. ein ,todos
os sentidos. Nie temos 8 pretlnQão de dar uma resposta oabal'a �8ta pergonta, 1

"penas da,r om dos m.ti,<). principais. AliAs, a resposta jA foi dada por GOI
blei ministro da p\opaganda do naziSmo:

",
-

/
"

.

- Uma mentira muital teZIS 'repetida torna Be flrdad •.
•

.

-

I
•

Hitler também fez Iargo uso d.a meutira..

Lenin desde a' fundaqão do co,munismOi ao éontrário e Massolini gisse
qlle o lomaniamo deveria exteiJder-sl pelo mORdo todo e desde o início foi
orientado neste sentido, Basta 'er • inten•• propaganda' q.. fazem 'pelo, mun-

.

doiri�i�. AS.es�çõ� •• "d� d. Mo"ow kaballiem'26 hora pGr di�
..

,�.������������������������������
\, .. -:::_-.". .!�. ::,,:�.�\f' ,�'+�. ", .' JIj.,., ��I,' ."":" S!l �.Ó»-�:'�.;....'

" 'A 25.0 lhes' (ornecidll"pelo diabo. ,4liCliaram .,traidores' de todo: mendo.
para esta fin!!lidade. � preciso .não so.bstimaf a inteligencia do ru ISO, principal
mente na técnica Bobursiva. O comonilmo coata com om' lonlo acervo de
experiencia

.

desde .' ré.olução francezs. Não iii. dasta um .'oDlento. dÍl linba
traçada. QO'ilm se afastar é liquidado. ]C riomo trabalham. Lançam mão de to
dos 08 JIltli08. Usam com mllÍ&a habtlidada da meias 'erdades.

i

li

,::::::;1
Transportadora ·Mah n k�e .

: Agentes ela Tran.p. Pérola. da Tran.p. Vezl. do ItaJaí
.

Avenida Marechal Deodoro, 744 :- ,FoDe: 72-0237 "

JARAGuA no SUL.
.,

'

SANTA CATARINA
:,'

.

"
,

'. """'" �:.
'

':i
,i ;.,. \,

"
. ,

J

!:

����•...�.. ;.=�;..==���.=.. :.=================�..=�======�======i!,� �._ � .

. Mar�ehal Deodoro, 301 : - ,JAR:AGUÁ pO SUL ...:. Saata éatarina

99 anos de paz e prosperidaae projetam JARAGUJ. DO SUL,
nascida de Economia Agrária paro (J Industrializaça.o' a imagem
,eloquente do Brasil de hoj�.

. '25 de JUlHO - Data' da . Fundação- de '''JARAGUA
.

DO ' SUL"
,-

Dia do "COLONO"

l. .\ ,

'

..... \ . '.

')..1 ,,:,
»Ó»'.

Todo mundo sobe que um grande Município de Jarágud do

SI.J(está sendo construído' neste per[od,o de seus 99 anos de

fundação. Mos por quem? ,
.

,,'

,/
,

Por !ot)os os que, trabalham: ;'
.

"

,

,
,

.,.

,

Isto é ;Bom! E muito Bom'

. SASSE 'já' é tradiç.ão
Café, Balàs e Bombons

.

c

(

ALiMENTtCIOS 5ASSE -LIDA.
.

�. .

.

.
,

. Ca� Postalj' 39 _." fone 72·06�8,
SANTA CATARINA·

,

...._
i�

'\. _l •.; i)'; \' .'. ,.
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'

,'_ , ��,.. '':'- ,-. ',ot
,

"':' "<Ó,

..

...�
.

. �,

Assembléia Jegislàtiva, do Estado
" de Santa Catarina.�

.
,

........
,

"

':'1 ;' ,'"

" . J \ .,'�
.

"

-,{
>

....• ·I"·i·"_
.�-; }���:;

, '",',

".

r.
'

- ,

"

,I, � � ':i" .

P o.�:V'� de J>a �.� 9 u ã" 'II � '.'� II.'.
./

tt ,,,.-,'\
""

��
..�"�. ,,��.... ("/

.�.:.:>; ", �,.'.o;,..:I;. ;;

,\ :;": , "�

.\.'
;::.'

..

"'. ".-r',

.�. '.
�

..
'

\: .

'.:
J, c'

"

�. •
" _ 0(. ........

•. r .

-:
.

.... -,.,r;lo .<' .

}i- "1 ..
<

-�".., ... ,� ,. ••>.'.
"'"".(,,{.,

..... "
o'_

• �.,
�

•

!'� .�. , t. ...�-

..

. ..�.
E\D.l feliz har��on�\a,.,!�m. J?rospefidaà�' cres-:-,: .

,t'
I. /._,

.•

�. \,
.

'j.\ .•: .. (�'� ,}., � .. '.i- : ':.".::, •.
' I.or- ,.,.. _, ':.o::.,.�. - ., �,-':��_.:'-;.; ..-.;-, !. .._..-. "_'.'

-. -,''I
-,
,

'<
''''" "

,
,

'

0(1" ...._. ..... � .... �. �, �.' 1�·:.. ..,

�"f.
....! ..

�.

�..
\I .•. ;.�_ •.. ,.·�� ••..;.:..,'-")0 ""_�.: _:.." ,_.",,�,

cante, - com. fé Inquebrantável no futuro, JARA.GU_A, JARAGUÁ DO SUL, de SANTA CATARINA e do
. ...t.·�

,<.,,'��.':";;

"'1

"
" .

..
,

,
"

"

'da};io. >

, \

.

cruzando. limites e froateiras, qual : bandeirantes

-,

E, ,às vésperas do. seu centenário, o traba- .mcdernosia tran�po�·tar. a .riqueza produzida.
,"-

lho hodierno. jÍistif��a o' belo 'exemplo' légad'� ., .

'II, 'c
"

.,

, "',
\

lo '.-:
.•'-'...... ;:. ':'1' j

, .

.'

seus, fundadores, qual seja, o de fixar, com dís- " .

,

I

. "
, • l, \. ,

• .. .... ,I. •

-t-í'
....

\...
�

•

,. posíçãc Incomum, os alicerces de, um( cidade que
r ........ ,

. �, ; \ •
...,

,

l'

...'-' ':....: ,.,.",;\�. o

'
..
' • �

•

';':'-
�'>- •••• :í"

O Legislativo Oatarinenae, participa ·de to-"

.!
"

"

.�

.mesela de forma 'ilivuIgar' a
.1

cr�n.Qa do.' esforço
�. .':_ .:: . .

" ,J'.

dai as efemérides em que se tributam justas '110-
.

..' '.'

.",' '{
.

gorai com os anseios do. progresso.
.

homenagens;' se faz presente,' saudand'(LJARAGQÁ., '

I •

:' DO SUL pelo. seu aniversário, ao -mesmo tempó
": •

•

I ._
t .�'.r _

'!,

.. '.' ,'\

.,. � 't'�

.', '

.!.,
:.. '

. Em feliz eoíncídência, comemöra-se, também,

,

em que cumprimenta ao valoroso. COLONO e ao

, "

..

.
' , hoje, o. DIA DO COLONO 8 o. DIA 1)0 MOTORIS...

, .

,··.:.1
-

I

\
r .' .)c' •

I

brave MOTORISTA, vetores poderosos .

no traba-

,
.

TA, representações que tiveram e - tem enorme
.

lho -de conatrução da grandeza nacional.
" -

Palácio BARRIGA-VERDE, em 25 de Julho de 1975.
'

Deputado EpttácíoBittencourt
.
$o {' .". l'

..
'
... '.

�
rr:' '.' ..

-<, ,Presidente-

i :

.'
'. :.'

,

f

c'
_." •.. , ....
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(EDIÇAO 'ESPEOIA�)

Casa' ,da
"

.·Amizade
',Reúne-se

S,EXTA�FEIRA 2�,DK JULHO .oE 1975

Sede. pfov:incial d,os Irmäos Maristas deixa Jaraguá' do Sul

Decore bem
�sse.nom� porque
o,Unlbanco"chego�.

" ','

Os Irmãós Maristas. tradicional Congregação
de Religiosos educaderea da Juventude. desde Ion- '

ga 'datá v'em atuando: em nossa cidade, dirigindo, o
Colégio Sã9 Luis. . ',"

,

,
,

'

No dia 15 do cörrente,

� 19,30 hpras, ne Restau
rante Itajara" reuniu-se peia

'

primeira' vez a Casa', d.
- Amizade, sob a' 'presidencía
da Sra. Diva sabino Tava

res, em moldes
'

totalmente
atualizados. ,AI primeiras
anfitriães, pela ordem alfà�
bétioa 'foram as Senhoras
Adalzira Piazéra' de Azeve
do, Astéria a. Vargas, AI,.;
bani Sens e Brunhilde
Mahnke

.

S�hmöckel, 'recep
oíonando 23' companheiras,
as quais, na ferrna habitual,
deram ,curso aos ,trabalhos
de confecção de enxovais
para Ieeem nascidos, entre
meados de diver:timentos, alo ,

gumas
, 1':1l1lreendendo, a� de

maís pelas.qualídades de ex
celentes declamadoras .come

sóe ,a '. ser as' -Bräs, .Dr,
MoaoYI, Sens, (Albani) e' Dr;
Alvaro .Wándelli Filho AOn-
'�ina), ,que fizeram. a�. sua'
'primeira aprésentação, rn.i.,·

,

to aplaudídaa
'i'

Na ,(jportu�idade 'á
Casa

_'

da Amizade conta
va eom uma visitante do
Recife, peSSQaS de relseío
namento.da família�Tava·
res.

- "

"

A Casa da', Amizade,
como não pedia', dêixar
de ser, tem a

_
agradecer

ao casal,Ciro - Oozzarin,
do Restauraute 'Itajara,
pela bela" disposíçãe da
mesa ,e pela efícíeneía e

bom atendimento propor-
cionado a todos; .: ,

dade Provincial. instalou-se em Flcrteaöpcíts no dia

de ontem. ocasião em que foi feita a solenidade de

inauguração da sua nova Sede.

A necessidade de flxar-se em local mais pró
ximo dos centros administrativos do Estado, le
varam OB Irmãgs "Maristas li .optarêm por Florianó

polis na .íastalação de Bua nova Sede Provincial.
deixando Jaragoá do Sul apó8.11 anos de irradiação
a partir de nossa região.

'

.

N�sta oportuaídade, ,por nosso íntermédíe, OI

\ ,

Irmãos Maristal!l da Administração Proyjn"ial 8gra�
deoem todo apoio 8 incentive' que receberam do'

pOTO e daB autoridades de Jaraguá,' DO deli1empsoho
de lua tarefa administrativa. .

,', .

Su..
-

atuação entre
-

OÓ& perdurará. 8tfâ�é6( dos
trabalhe« dos Irmlos que csntínuarãe agiil(jo go�:Co-'
légio Sio Luis. "

, _' , ,'" '" "

, (Novo endereço: União Catarinerise d,e 'E'ducaçãc
ex. Postal. D70., •

' ,

88.000 -- Florianópolis-SC- " >,,'

'.

Nas depeadeacías deste grande Estabelecimento

de, Ensino esteve instalada, desde 1964. a Sede Pro

vincial noa- Irmãos Maristas de Santa Catarina. Tra�

ta-s8 do órgão administrativo e diretor de todas as

filiais rilari8ta� em n08S0 Estado. I

'

.

Essa cemunidade, lambê. chamada. de Oomuní-

";-.'

"'I,!' ,

"Ao. valoroso .homem do Campo a nossa Homenagem",

Socíedcde Gráfica 'AVENIDA Lida.
Agencia de Revistas

O set
.

'

T.ipog'ra'fia ,Offset - Livraria Papelaria

...-� agora também'

18 modelos de máquinas,

72-0592 ,- Filial • 72-0972'Fones: Matriz -

-

72-0772

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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oeRREIO DO POVO '. ·(EDIÇAO ESPECIAL) , SEXTA-FEIRA 25 DE JULHO DE 1975-

�

I I Trans,pottadpra

T:re'smaiense'
FHia.l�

M�tri�: Porto Ale'gre
'.

Ru.a Frecíertco f\/1$3ntz., 285
y,m,;.Jara:guá do S·ul. -',R.ua 131,(Rodeio) 444,. Telefone 72-0128'

'.
. .' .

Congratula-se com 'Todos
.

os Jaraguaenses. pelos "99 : Anos' de
.

Fundação da' cidade, ao

EsJorçado Colono, e, Especíalmente ,�QS' "MOTORISTAS", Que Percorrem os Camínhos do'
ProgressQ, Gerando o Pro·gresso··Sobre Rodas•. Juntamente com ósHomensdoComér-
cio 'e Indústría,

. .

", ....
.

....
" •

_\o"", :-. '"

;��O .

Transporte 'de -'I�tegração 'Naeíonal"
>-

• .' '.

5indiaato Rural de GQrupá (anA)
PraçlJ Ar,ur Muller. s/nß - C8rup�

Eleições Sindicais
AVISO

,
•

• I •

. , Ein' cump�imento iro disposto no Art. 21, .,erir·1II da Porlaria D.O 3.437, de 20 de dezembro
.

de 1974, comunico que foi" regislràda iHJeguinle chap�, como concorreme. à eleição ii ser reallzeda em
, ',20 de ;sétembro de 197&, e a que se refere. o Aviso publicado no dia 21 de junho de 1976 neste jornal::,

',0 ,,,., ,"-� .. " 'j
_ ;,.:

•

.

'

.,_.
"

,(
j

l
'

,
.

I'"
'. .

,

-

Diretoria
'

.
.

'-, CqnselhC) F�cal " 'p�t Repres.
.

. .

Efetivos: Efetivos: Efetivos:
Vicente V. Oarci'a
:Anlonio Gesser' '"

, ,

Pastar :.H,é,r.ma,DD, Wa.idD�r.- compIet'3 7.0· anos
'",o 'i.. ...,.:. '

..
' �"

! .... ',' " .�� 'o>, ':,',"' .• :"-\', ,,:.�.
,,

N.".di. :21 de,'julhQ de .1976,' cernpletou ·.0 ;R�v. 'Sàl de alemão:é gall'lado .peruma feijoada à. moda da
Das!o� Hermaon < Waidner, 0- seu 70;� ano de. extsrêncle. casa à batida' de 'limão e outras estrsvagânclea que as
Re�lIdID.do fil,fualmenre nl:,AlemaDha, por 1,9-an08 pres- \.épocils·diJfCels não -permltíram realizar totalmente, As
IOU seus servtçes de '�:U!lsislê�lI::ia . religiosa aos fiéis ·dil-· filmagens .que levou do Brasil para promover na Euro";
C�muojdade Evangélica Lurerena-de 'jarilfluá do""ul,e p., mostrandc i1osdute�anolS e às irmãs eeröllcas quedeixou n? fundo do seu, b�ndoso coração um senti- mor.ilm�,�ilsd·edondesa.s;:prGvou e quanto estiÍ afeiçoado

'

mente emtnenremenre brastletro, A prova do que esta. a.o Brasil, apesar des anos d'ö seu retorne. Recenle
mos afirmando, notamos,quanfo de sua visita 110 BriilsiJ. corresp9ndê.ncia deixou fillrár ;esperilnçás de :sua pre-:
em 1973"oportunidade em'que visitou os lugarel onde: seoçif, em 'Julho 1.976, quando a' nossa cidade comple- .

serviu como ,-asro.r, csendo recebido. com especial :cilri...', ",(ará o' seu primeiro -'centenário. _.

nho pel� po.pulação,que prOfessiLa relig:ião,luferaol.·Ape.·
'

. "

.'. " ;.

.,...

•

;

....

� 1. .

.,

�
•

�,.' í � �-
,

....

. Es�ad�.: �e, 'sa�tl ,ç�ta�!�a... '; _ .. ; 'Edit�'I:>'d_ 'Primeira e Sa,gu,nda '-Pra,ça"Prefeitura MuniCipal· de-.. , ,,' '.0 Doutor AI��ró Wandem Filho. 'JUiZ de Di-

]1. rIDU' du' �DI. '".
-

.,;

.'

,reito- d.a Ço�arca ,de Jaraguá �o" Sul•. :Estado de
Q uD. . U '.

i Santa CatarIna, ná forma da lei e'te. ' '

. DECRETO N. 333)75
."" .; ,

Em resumo (8;t. '087 do CPC)', faz' saber o se
Abre Cré,Ütö' Suplementar. - , , guinte:. PROCESSO: AÇÃO EXECUTIVA. Exeqü81l'te:
Eugenio·Strebe, Prefeito ·Muoici'pal de Ja·rarná DtrL'OIO TBQnONIRLÉNZr E "t d- :'UDO LEALdo Sul, Istado de 'Santa Calari'n,à, RO ·uso e' exércf:..' : ".. .".". .'

'

.. xecu � o:. ...,. •

'eio de luas atribuições. DECRETA: ',. .

... ,

'

..

' Imóvel a sei' praceado: 1.0) - UM TERRENO., sem
,

. Art. 1.0) -: Fica 'aberto um Ör�ditG Supleman-' be.o.feitoriai, com·'. ,área de ·350 ms2, representado
tar no valor CrS �90.000,OO (Nov,nta mil cruzeiros)' pelo lote ,11.026 da quàdra "O", iíitnàdo 'rio Balneá
por ,conta do Excesso de Arrecadação da corrente rio de Na'vegantes, -Zona Urbana. pertencente a Co�
exereicio, as l!Ieguintes dotações do Orçamento Vi- �area ,de Itltjaf:, fazendo frente cem uma. rua pr�-
gente: . latada com 14 ms;, fundos com o lote D.o 25, com

31.3 O
�
-

, lt/GB
.

200000"
. 25 .Í:DI!I .•..extremando .d'e uJtlladp. com o lote' n:o 24,

.

3.2.1.0 � l6/96 �O:OOO'oO '�'. e de out�o làd� com o ,lote 0:° 2�, localizàdo DO'Lo:"
�,1.2.0 09/126 '. 30ÖO'ÓO' team,ento J'ardlID Blum.,enauJ avalI.ado em CI!' 8.500.0,P
3.1.2.0 '-. 09f14() .... S'000'00 (ói�o mil e' ,q,!iD;hentõs cruzeiros). -DEPOSITO: Com o

3.1.3.0 Ult89..
i 60'00Ó'00 próprio executado. PRIMEIRA< PR'AÇA,.: No dia SO

3.2.2.0 17/202
. ,

:12,oocioo,. d� Julho de'�975, àl!ll�,O� horas. SEGUNDA PRAÇA:
TOTAL 90000,00 No dia 11' de 8g0sto p. vindouro, às 14,00 horas"

.

A t 2 o)
. 'CI t D t· t li . caso o bem penhorado não fe.r arrematado na la.

l} c r . ". - ,,;,8. ser.e o en ra.r em ..v.lg?r_na praça pelo 'Valor da aTaliação ou preço superior.data de 8ua publIcação reyo.gada8, as
. dISpOSlç()eS' '. « ..'. • .' .'.-,.

'.

.

em ,contrário. ,", . local da Praça: �dlflelo do. ForuQl. Nas autos nilo eonl.
; Pal(l�io d�,.�r.efeit,Qr� :Mun.icJpal, �e...

'

JQ1'aguâ '�a' haver ,�oDtra r�feri�o b�J;J;l .q�alquer, Ô�t1�, �,:.�flrD:do Sul, aOI1 18. durf!! do I,llIJS �e Julho d,e 1975. ,reeursQ. p.eudeote de Julgamento� Dado e p!l8sado.

"

'. _ EugeDioßfrebe, Prefeito ,Municipal nes.ta clda.�.� de Jaragua d!> Sul, aos treze dIa. do.
.

' O presente D,cr.eto fói tegili1tr,a.do é. pubUca40 -o. m�r/de:'jPl,��O "fio ���, d� mJl nov!!çen�?J.1, t? !�!ten.ta
neata. Di!'eto�if!.' de E�pediente, J!:dUÇIlOlio,.'8· A�8i8-, ti CI�CQ.· �u (ã) Amad.•u M..hfud.' Bscrl'vio, 0' sub• .."
tepeia. Soeisl, a08, 1� dias 00 '.mes .de julho ;de, 1975 .... Cr.v.I. . . "

,

Astrit K: :Schmáti�h - Diretora (al,AIVtu� "W8'DdeIU Filho, Juiz de Direito

I
. .

. .

Caixa ...EcoDêmica Federal
Recentemente

.
t'�nd'o por local o .gB'bitiete do

chefe do poder executiso local, aconteceu encontro
entre o Prefeito Eugênio' Streba. o Dr. Juarez' Al
vez Nunes' geren,e do PIS· em

.

Santa Catarina., e
Getúlio Barreto da Siha ge'rente da ag'ônoia, 10081
da CEF. Em debate a oferta da �ns1ituição finan·
ceira do governo federal' à, Prefeitura, ,d. gerbas'

.
oriundae dá Lotéria 1I:8PO(li.(l8. E:ederal, �IS e. do
tações ,pr6priae, para aplica,io na ãrea Social do
Município. dentro do sís.emá do governo "brasileiro
de 'melhorar. cOD,liderhe)ín8nt. o 'g'r,el

.

de' vida do
brasileiro.' -Depets c:lo encontro QBÍ�' .carta

.

consulta
foi entrß'glle ao bllrgemss'tre [araguaensa pars estu
dos .islndo o acerto de deialhes par!! o emprésti
mo CliSO isto sej,. possíveL A aplicação. da Caixa
Economica ,�ederar para o programa, de Fundo de
Apoio �80 Desenvolvimento Social é da ordem da
3 bilhões de eruzeirea. Para o ißter de Calçamentos
de ,varias artértu da cidade. e8t4 ,prev,is�8 uma' apli
cação .da ordem de 3 milhões da eruzslros que po
derão' ser financü,do.!!, ou pelo Banco do Brasil 00
pela Caixa EconemicB Federal;

-

..tI.. ,�.gr·ad.e.cimeD:to
.

· '1;' A famfli� de "

.

MUda -Píske Schwarz,
pésarosa comunica o' seu passamento.' ocorri
do às 12.15 horas do dia J6. de Julho de 1975,
quando co�tava 57 aBOS, 1 me8 e 28 dias.
. ror este íntermêdío deSeja agradecer 'às

, Irmãs e enfermeiras .do Hospital-e Maternid.á
de Jaraguá, ao dr, José Zap&ta MontsD.o, 80

. �ev, P�stor. Egberto Sc.nwaBz, pelas pslavr,8s,
: d'e conforto proferidas em casa. e· .perai).le.· ,0
túmulo. à firma Metalúrgjca J.oão Wiest 'S/A.,
aos parentes, Amigos e vizillho.B que" nós auxi'
liaram durante o dilicil transe., . que,' acompa-
'n�a�am o féreto até a· sua última mor!i'�a., que,
enviaram flores e coroas e que manifestara:m,
o

.

seu pesar pelo lutuoso aco,nttreiment,o., .

Jaraguá: do Sul, Julho de 1975:
'

It- famma enlutada
.'

T Tod.sanzeige Und Danksagang.
Ãllen. Verwandten, Freunden� Nachbarn,

und B.ekannten geben 'wir hiermit de' traurige
N:ackrloht das .� Gott dem, Berrn über Tod
und Le�en es gefallen hat, mic·Jl. Hiógeren Lei

:' den meine liebe' G�ttin, ,uose're gute Mutter�
Gr08s u'nd Schwiegermutter, und Tochter,

MUda Pi�ke Schwarz,
"

é'

.

amo 16' teo. July 1975, um 1216 Uhr in die
Ewigkeit abzp�ufen, im Alter vo� 67 Jahren,
'1 Monat .)Ind_ 28 'Pagen..' ,

.

.

An dieser Stelle danken wir die Schwes
tern und P.flegerinen des Hos"P!t81 e Materni
�Íl.de JaragUá, Berrn Dr. JOSé� Zapata Monta
no, Herrn P�arrer Egberto $ChW8DZ für die .

Trostworte Im Hause ·lind am Grabe der fir.·
ma 'Metalúr:gica João·Wiest S.A.,\alIe� Verwan· '

dIen, Freunden und Nachbarn für alle' rei
chliche �U.fe und allen di. 'der Verstorbenen
,das letzte Geleit 'ga'ben, die Blumen und'KJ'än·
ze 8.pend8ten und die auf aDderweise

'

Beileit
. sandten.

," .

.
Jaraguá do ,Sul. July �975.nie trauernden Hmtarbliebanon

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. pee"que a "'prop'-aganda" pr.o,10u 8,e.r ,a: ,alm,aY;dó ,n,êo.,O:Ó.- "A�'';,,;
; .•

c: �"',,,,I ;;i'( f" '"

S-(fi
�

'1'
l

'I
'

ncio � com estall,l'.�,)ld� os :m,.ntore8 •. juyeotino8'�e;ão '_',ui.,:n,,IS��,:;Iß8:é,fl,"'OB._�1 Ir ;01: ',' .• d;I:�li.t ,Del''ainda maís ,"peito".; de trazer"prom'oções 8sportivas ',' , ,

' ';:
,

", "', �
. .._�. "

e mesmo' ���iais 'd'é gabafito. " ,;<':'
'

, ....

'e
".

h" "'d
-n

'0"
I

Pd'
, , ' ,'9tai,�:,Beéker veío: a, 'Jatagu� : ',:" pa'ra�,' alÔ:p.íh I:: ,�: 8 t,,�, patino" a" 'rio

,==========ll" 'sa'her'
.

'so'i'b'-ra Paläeío de "Esport�s
.,

Äo'rec�ber",éI ��'po'rra'gem'd�8te ,jornal em seu ga·
,

, ,
.

"

�, '
.

'(�r', '�'
-

.

"

"

.• "

.'. � ,binet�,�de: ir&�alb'ó, o' Sr. Ademar f:OfiD, FrÉl�SeIlO, ,en-Geraldo José' Comenta ... -:

'1, ; ReceDtem�nte esteve �m D08s8 cidade'.ó Sena- carregado, do Centro Sodal, do' ,SESI deste cidad�,
.

, ',"
" ' , . " . -

(

,'do'r da. República' por Sâota Catariil'a". Otair Beeker ' Informou que já se ucqpt'ra,m abe�la8; ��" i�n�crições,
,

,

1) "ContIOU?,' achan�03Q .

sistema, de or.gamzaça,o, '

(Arenà) "opoetuntdade em que foi rece�i40 'pelo Pra-
'

lnas e!l'.prêsas ,�o "muDi'CÍ�io ·vi.saDd� é!I es!Z0I�a do seu
de e�porle ��tlil�IO�.nse, \, p,rl��!��lmente no ,toca,nte "a

. feito ,EugêBio Sti"ebß., Pr.esideote do LegisiatiT<o edil 'Oper�,rlo ,:Padr,a� .qu�, ,qr sua �,ez concerrera ao IfIUlo
lfutebol, ,s�m.'I�ntl'_a �estrutur.a",eßfJm sem nada, este '� ,Jõsé ,Alberto K,litzke, Jósé q8rlo� Neve.s, líder do em tefl1lQs, �uDlclpal8 e po�te�lo�mente DO esta�'o:. �p�lermo mara proplclo. Anunciada como a mela salv.a ,,'

ca
.' tIT ld' m" 'It 'h'

.

t "18'bém v'e" das I.IS empresas devem lndíear os seus repreaemanres
'd quípes que não dispulam ., 'Campeonato governo na mara. wa e. ar oc a a "

.. , ---=.'
"

dOfa
.
IIS, e . " : )., _

"

'.' reador àrenista EI -senhorea Av.eÍioe Spad8" Proviu;:' ,para que a�sim mostremos Q' tntereese em torno 'd�
ültarlDem�,e de t:ulebol,Proflssl�nal co�? iS medld� 'eial dos Maristas 'em SaBt� ',.Càtariua, í?r�r: Paule) cãmpapha 'de âmbito neetonaí e /COfl1 ,!mplq desreqee ,

)'nais f!_certada, paraf.os cl��es nao d�sslflcadobs e ou- .IMol'etfi, e Aldo. Romeo Passold 'secretár�� da AMU':' p�llJ i'�prensiJ. o encerr,_à!'leD�p�,será 'di.a\ 2�A de A�08,!�nos n�o sefrerem lO�ncelramenl�1 nao �e. sa e se.... NESC.
. , , ., vledoüro sendo que no' hna,( do mesm,!,mes ser." fel� ,

ra�a 6overpild.or �'.? �stado .val' ser disputada.. e
'_.' '. .

'

.

' ,_"

.

,
ta iii .eecelha em termos de emp,resa.� Du) ta de serem-

ereto ,que o que tI.fJ,r,mamos aCima de que o esporte, "A Vinda do senador fOI motIvada pelo fa�o dos bro 'será conheoido então o Operário Padrão de lara-'catarinense 'nê. tOC;;Jnle a '��I-II�bOI ;'está sem""" nada; )em rdiri'gentes do Oolégio São
.

Luis estare,m ,. reiovidi.. guá e que concorreráí. com os demais' ca.ndidarqs ::d-e
lá suas razões pols .'seQ{lo ,�eJamos; pe�gunto_ aos éando 8 'construção 'd!,' Um Palt1cio, de Esportes e_o� outros munidpios: "C'

, , , '.
-

,

'senh�resl qual. �:!q�ip,e-'!cilmpea do ..a.no, PI.s�ado, di! ber.to e que \seri� edifie�do, 80S. fu�d.o�; d�o estab\e". Afirmou Frasself.;��,_�ue as emp�e���. acolherillT
'

referida, competlçao., ..,0.' luv,entus da��1 depOIS de ,,;_boa < lemmento de eDslqo, hOle com 2 mIl a�unos,. Sem ecm' simpatia .iI detiy�çao- ,da cainpanha e que confia
carnpaoliJéf ehe8'0�,'a fl�r�I,,!ara' deCldl'r' � .If.rulo' com dúv�da achamo� que, tem m:éritos o p.edI�o . ''!

.

9ue D� 'suceaso' do· ...empreendil'Dento,
' ,

uma equip'e do"oesleiLe 'nao se ,fa,lou malS, nad�_ ii não virá de' modo algum 'atrapalhar,a re1DvJthcaç�o ;;;.;..'_..;..,...-"....,;.;...,�"J�..:'�";ji..·...;.!iti"....(';,:;,·" ...... ...;;..__
'��espeilo 'd(;),;'IlI�suntd;..J'B.Jambém' não cremos de ,que em to'rno do' Palácio de,Esportes do Muaicípio, cu_- ;.o" '" ,

• d�cisã,C) venha la ocorrer., T�lve2:' e. é mel,hor, q�e ja cOQstrução já está: garantida, IQ8'S sim dotar .. ci-" 'In\n"� 11-Ptrn� � 1\
'

iFnQ�'�4Jl n
'

confiemos (Jssim, a FCF está esperando o término J dada 'de :mais, uma praça de' e.por�é8 càpaz de abri· �l J1P � tL\'\"'lUl�\ial\U" II '��'cru.ll··
do alUai ce.tlame cata!ÍJJ�l:!se, =>:ar� �Dt,ão ��uQciar te· ga1" muitas pes8o:as. "

" ,

.,.:", <;j"
" ..

\

'gulamenlo e' oUlros.der'al'hes atme�te� as disputas "

da ,

".,
� J_;t-- ,- ..

' ", tI< -

,

.

O pi'o3et�, de disté:nsãQ
.

fiscal. \ já . .implantado
'TO 'do ,Eslado. O ,que po�emos mform'a�' ,é que o' ·Jaraguá poderá ser sede' ,:de pela $e'cretarla d,3 Fazenda e'Dl tlido o Estado de

pró,pri,�, Preside�Je, da . �JD está pe�did� ,nlll .q�eslão,. '

., ,',', ,Santa' Catarina, tein' o mérito, de estabelecer um novo
pois nilO recebeu nenhum�� Comußlcaçao;' oflç,la! �e

. �!etapa\ de ','N*t.àçâO em' 76 iluxo de aproximação' ap�re os órg·ij.0s, de fiscaUza
como. será a' parlicipaçáo> dos ctubes filiados iii en�i� ,

" ção 8 os, contribuintes" re,valand'o, alé�, disso,' Q

dadF loc,al,� s� Jaragua;, disp�fará com l8in�iIIe ou do c,ertame da
.

FASC:
o"

ca_1tâter' Iil'adi�, � .positivo das int�Q8õ�S de aprimorar
Blumen�u., Este oyt:oÜÓpi(l� q_ue nin$'uem .�aue tam,..

"

' " . ee.JDpre ,mais o mecao,ismo d�, àrreeadacão ,dos tri-
bém fexplicar. E assim sendo, o melhor que podemos O desportista Olavo MarquarcU. \unico jar�gua': butos estaduais, <, , '. "

.

� -'.
"

fazer é c9mentarm,os' ;'n�ssB� preocupação, Pojs enlelldo ense' Da diretoda da Federação Aquáti9� de<S�nta ,;Visto. seJDpr� como" um, -agressivo esquema
de q.ue O$� Jimes já "Inscritos para; ii compeHção; os ã Catar'ina (F .ASC) 'informou qU,e' na última r�uniiQ',do punitivo 8, ooercitivO, os órgãos lar,recadadores mar�
de: laraguá: Baependi, Jgventus' e ESlrêla' de" Nl'reu 'orgã� em f'10tian6polis, toram" discutidos aspIM,_tqs' cÀ,am, ao''lQpgo dos �n09, uma imag.em 8�ellioriz8Íl-
Ramos· e 'mais o Guaramireóre de . Guaramirim, ötra- .

relacionadoli com a prpgràoíàção:,de nataç�o do pr.é,. te;e pouco a.ce881vel ao ,diãIQgo.
.

vessam' boa 'fase e niuHo poderãs mostrar- a,o longo . ximo soo deotr'O ao 'calendário, oficial de com,peti;'
\

"'.'. A'm'odernizáçãö que se ,foi implantando � ·med:i�
d.fls �isPula�, "Cas!) é cl�ro as mesmas 'veriI'l4m'

\
a ser' ções" JIHsguá do. �ut; de\vido' a- Qo,a pe:l'formane8 de' da em que a própria Secrerari.i!I da Pazenflla çapacitou

efelivadas:' , , '\ '
.,' ,

'
.

'
- ßo�sns nal'tad'6i:"es poderá' V:\r' -a s'ediar, uma -das eta� se para entender 08 malefícios do distanciamento qua

" 2}':0 '''Hor Ydi 'afirmar. Pô o "Oeraldo fa!a nova: pá�' o'ficiais do' calendárfo esportivo ,da FASe.
'

criaYIli eo.tre a� sua eSllmque burocracia e os problemas
'menIe dó Pal�dö,'de BsP,orles. O que posso adian,rc':lr <,' "

,,'
'.

'

,.,.'. I
'

• dos contribui'nles, pa,rec:e ler êhegado ao, ápice. 'c'om �
aí:,s seóhór.es ;é, uma nOlicia deveras auspiciosa �, ,qu'e Está 81 uma pqa neU(u., pOlS .o sediamento e;limioaçãó dos obstáculos que cerce'aVGm o entendi-
se' referé élo,Ynfci'õ 'dáS, sortdageils para a furura, ,edi,fi- 'd� uma etapa de. n!it1l-9ã:o ,em -T��aa:�á, qu lI!aie pre� l1lento." \' "," "":,'

"

cação da' abril; que deyer�· S,e ,Iocól'iza-f' aos .f\_Jndo� do c_Is8m.ente no Bel'�a. �10 Clube �e 9ampo vIrá, COD� -

'

Tem' S8 exemplos de empresas que sucumbiram
pr.édi� ;d8'� C�;�J.��� IOlé .. ES,êblar (je 1. o (ifa'u C},P 'niÍ' f�.rmar a nn8s� pORlça� de MU!ll(�lpIO que está, cres-, por faUà, de um, oportunidade para' sanar p�eadoé
Av,�, Çi�!l!Ji9"..vº,r,gasê,pr!(i�IW,,:d�de� 'd�, �s��,m�te.la ,ªe cendo, ,espor�lvap)'ente se' falando..', fiscais cometid'os ás vezes por dl:lf,iciéncia de arien
Deus Tö'f uma"'excelenle norJCltl. traZIda fel,os eog�r .. \.

.

","_ ",' ��, ;:il' '

.
'_

,

, (a·ção �u' por momentâneas, dificu,ldâdes lióance.iras.
ribeitks� 'ê' a;:qtJj1l>iö�'�0� bAE�: q�ê"ge�if',õ�'h"ipoôSá\f�"I, �;" Ainda '�"etn�-3unJO'·'Y.ini'Cio das' (,�.-. 'No 'sistéma trad,ioional, m�s.lÍlô. pöí':' miJ�ti�ó..·':.
pelo� 'Irabalhos 'de conálhrçâó �a obra"qu� �e;:á, sem ", .' ..

' ,""';
'. ,� " ',_,.,,;' "

.'
,', " cUa da,':lJgum�,.tr,D,st��r,ia ,anist�a,:' I'<!. con�rlbUJDte

Ld�-v�d�a����-!Ile.dq��.e' e.tr-,�r,:',a� r�deAção/do .'Qesporlo sondagens para Praça de Esportes fal�eso não, _lia encoraJ�va a �eDltenc�ar�lIe, P&!o· r�-
'SalünlSIIC() de ja,ragua., dQ,·Sul. B CH�lO. Jusllf.lcapdo. a,

. .,' "

'.
'.

. ',.
,� .

.

. ce,o Ide que à sua frente hlnIsID perlgos.o" e Irres:-
ma;ilcbele acima" de Que nuó:ea, é,.der:nal� falann.es' do

,

' i'
.

> - '" , ,>."
" "

"",lIistlveis alcapões" !Agllardando ap@nas que no1'&S
pe uma'óbra ,lêhoréÍda e:q:lÍe ,sem,l=Iúv,ida, Slúá- gr�.la

. "Muito emböta'),d 'sejä um �s.lluDfO, por >,dem,ai'a vitimas caissem n!) 8uplicio:d88,pes.adtis muUal!1" e,
realidàde no, ano' 100�. de-laraguä:'em '1976, No último q:).[n�n,tudo� •.

'

R_!'QlprH 'pr�'éuramol!l ne8te8 �nc:s em q'�e eiIcar�os. raram:ente possiveis de ressarcir, nos
.

diá, 15 os 'elemenI6s'do'.QeparIClnlenlO" Autónomo de estam·08 �Ihtande o,a Impren�a looal, 8colQpanhar: de molde� ,prepostQs. ' ," .!'

Edi!icações ',esJiv�rant tm Jaragtiá'. opoÍ'}l:Inidade efu perto' 8' evolução' das .no�idad:88' em torno ,da tutura ':' A
. campaoha pesta' agora em prátic::a'_trn em seu

que 'visitaram'o loca] Qnde a ·<>br'a s,era' construfda. implônt�QJio -lio Pal.Acio de E�por,e8 de J8ral�á. Re�� bojo a '�xP"'e�sao da boa, vORtelde, e -da, I�alddde; fato
Analem ·er alé, o.,fi<í'J.âLêI�slé" in�.s Q iofcio da�, s,onda�- c!'!otllmente $s\iveram na cidade, elementes hgadol res que pór -si $ó levbm' aos contribuintes o iildisp,fn.
gens p'arà édlficação 'do: Pé!läcio d� 'Esporh�s' ,desta" R.o, Os>partàmento' A,u,tonomo (ie. Edifioaçõà's- (D�E) sâvêl clima dê, cê�tezâ ê"confiança. ;, ... ,;" ',','
nós'Sà 'qUerid,.a, � hospi,talei ra c dade de Jaragu�. ar gäo �9. go!erno: estaliual qu� �sel � ." _ \resp�D8�'v.el 2., Na 8fnl�se dos,. r�àullados· previ'sros; já p(utemo,!I

péla e�hflO_Fi.çao Q& o,bra 'qlle. seD) ',d o"ld'a,..�l1ervlrá..; �,.� " alinhar duas. posiç.ões, altllDlenle IJenéfica.s: a reguJ,a'rJ-",'€URTAs-" :, :;/ �f ,I��'.\�·ra â rederiq�o� dei desporto }��.a'�'d.�j8t� tê'�10ní8'tc'o 'de,
'

zaçiip. (dá <s'itüá'ção. ,fi�cat 'de' �o'ntrip�iQt�$ !lflt�so�,. que
,

'<" .

.; JafagUÁ. As sO:Ddagsns serao IDICI8d'8S alOda no, de- haverão de eeD8ibilizar�se com li (meO'laçao e oportu-
,

Iniciamos hoje aqui mais uma coluna dentro",,): çt)fé__�e'r do Ol,e!! de Julp,o .. pois, a o�r.: dned nt,ar ,oidlllite lI,O seu� a,lc!ililce e a conseqUenle elevllção' ,do,s
d"e�ta, _página 'de, e,spo,rtes. ", ,: J

"

,
.,;', ç0D:�t�_í�'8, ,!!é 9 �ent�nárI0' .'do. mun.:lc�Ii)l_Q e,m 197�� Es-

, Indices'· d� arrecadação trib�lária:. _

'

" ., .

" ; Apé8ar,��O'lf'rlO�:tlÜ� _te1m (C��tlg�d�� 'a ,�Iâad,�� o 'f)'B �flf,ma'Qao ea��g61'I?a�dos" e'ngeDh,,�U;�11 6 arqulle.tos, .

,', ,,'A,'pa,� disso�:-a, ��riS�élt,l�a,el,U�lInaç_a(i,.do�:pFe�ufzo.�pref@ssor;,,',l%,ri'zlrFh'o' cóó'm'u8 trelDBndQ"'a SU8' rapa- do DAE. ,nos d'elxam com um 80rflSO� nos lábIOS, .

gerados com 'a; s.ooegação. p�emeditada,'ou :invoUmla,.
. ziail8',�Iiàs' 'pis1ci!tlas' 'd(i :B'ebá 'J1,io. ',Louvo·' aquf'este' ,{pOI'S' sabedôreS' so'lrios dia qU'8J reaUneu�é, :est!imo8 , fia; "t.rllf.á .tetle�08; �à-il�adores que isen't�Il:,ão,;'a�::cr:f'Hcàs
tr,'3!l)a'l,hG f-<õob'j,uÓto "de',ité:e,idóo', e';' atleta,à.' .que 'Gcbme� 'ó�nf�ar' 1:10s a(u1:iÍ,s< dJdgen�éei :Mtad aais ,qu.' tàmbé� os órgãos�da "fisc-aliz.ãção pelás, ,açõ�s, p.üniffvas C!fue
9am,"8�'l(í�8:trà"";P'!rà totfÓR DOS811', for9a:!'tle,st� "'P6�a7"l: imbuídos �m o�erecer mell!0re�, dias (1 todos o�Jjar- vierem a aplicar sóbt'e os' contribuinl,l!"s deIi_DeJia��tnen;�
lidáii,�., .q_;tlJä'pâFeli;:tàil!'l\)é� �n,?: T�Hl's"l>' d"� ': q8mp�., ,,'r�ga��,erd,e,8, .IJe.I1Mo 'da 'slogf;lm de. e�9ud�r: d:lstau..

, t� im�epsfvei� à' ·milturldade ql!�, .l�e� é .. o·fer�.t�id.�., .

c:f1)DtiöiU8�'-tr:êinà·rid'ój'�U�\';:�8'paz�a,��" * >\;�� Se� .�e�mo,!l':
'

Clas" volta�d,o ·,Igua;!me�.te �JJa!s a\�nQq6�, para o se- USe Julho i76,), ".' 'o", '"

m'éJít6;!í:emrl>�'8c:lll�'g.êl:ter,.""YlS8'tí,�ol8'jl')rm�ção'(da:;tq�- tor'espo�tlvq. �,,' {, '!' .),'" ,'�, ,'. •
,: ' , ,"""

m,i's'siäO/51Mtj-j}.itc:ipa,1fI'ö.e�{,_Esp6J.Íte8r�r>amó!fDOsSO>tIIltei-"-' c': ','.,'. ,':' .'",; •

"

.

.

A' �",.' •

".' ,( •

" '.'
'C

'. '., .,'
'lIo�8f:nHo ê'i1:e�te'('mi'Óviin�n,to,��, jé" 06,(1) vis�a8 à,' lim'ª,',. ,

';
>� � mJmo d�� �oodagens 981. �;ef)��s�:.D\ar a' p�eo;-, J.uizQ ,de: O,,ire.ito, da Com"àt�" de iáraguát do'Sul'Pós�,fv'ê'l1{ést,;blbQ,de;"Járägüát�comó",8,ede tlos'.,�A,Sq. jj,�paQa'o �� �e'ID,lClar �, curto p,r!'l,zo,�t!iO lo�o as

,..'

em -';76-:, (ft1âod:6' d,ti ....,(téDt�n8\P�ó:t,* *"*:t'Ä" reiil'vjrQI�açã� ,mj3BID8S e,ste]am \concll'J��a8 a. G.6hflCaç&O I �a 1,mpor:;_ ·,('."d'."I'ta",1 .,�.·'8' .:' '_.' Prl',m· a,I",r·a', e'. �.,' S',8',Uu'"n,.I,;"a ..�,.:.",."',D,,.',.:r"·,8,'·,;..:ç,',a'",,d,0s •. 1rmã@'s,,rMäristli's'-"em;,,,·toJ!Uo "'da) êOl1s�ruçao �'e,' tanto ?bra que se !0callzn.râ ,na Av,. ,Ge�ul:lo Vªfg�s"
. U :. F'úói palÄ-ß'io:'�d,éSE8póttelii 'fe'iÍa-wo1l:sen'ador'O!air 'Í3e-', :(fnd�'la 'S9 oons,�r61 o�'OIP �:' nas ,?r.oxlmldad!,i1!; aa . "" , '. '. �.

cke,ti�:' HaiHl: íÔais é 'dô-� que'�\.próp:i"i!, 8�}Jiração d08 "I�re]a �sB�mbl,�I� de, D�l1liJ. O� "J�I,\,;;,n'�B,:"JI"e,r,am, ',•.. P • B'm r�8�Oiô (â�t" 681' do CPC), faz"s:abeF ô)o::<'jse�2 m11i:"ritti:ri��íil!�do lestíi\l�:ele'ÔiôHint� 'd�1 ensino UD? do.s. OP�l:tUIlI��de 'de :lDform�r q u�" a ,uDl�ade...::b �er (lODS�.- gliinl�: Pro'c�'sso; Á'çlo 'execuliva. �Ê�equen'-é,: �,LUIZmàis, importantes .
do estado. * * ::' Os aÍ'quI.t�to� truída sará mesm� do tIpO B :Capsz de:':Ie fJgar co. fERREIRA SIMQN: Execulado':i"W'alter t;fÖB�LYI,MOdo D A E ',(DepartameIito�. Autónomo' d,e EdlflC�-" .moldªm�u�e a �2 m,lLpass.o:8S, 8�n�o. '1.800 . B�ntadas. .

VEL:' A SER PRACEADO: 1) -:::' ,Um té'rteDo�j siíl'iiâff'Öções) acham .Ínviavel � um pot?Slvel,. ,levantame�-: . Q�e Bel�m se,mpr·e �b!:!Il�1D4.-8,8. pOtícl�$. (l�mo
.. es��s�,' .�, ,. ,

f d
.

to" do.." 'eto.• �,np,',.1 AgtQne:�,'uArio, .pa, ra' di.sputa's. tie Vo.lel ".
�o.,18 ass.'ID' estamo� mljHB �O.Bf,.180... t,êS,. no ,fu'�,ro espor <oesle__niu:n icfpi'o, no lugar Jara�ua' UD o,s, e�n.eLl,do

bol 'ÓI1'8o" veoham'o'sr;' 8\ sred;j's'r 'Os dA8'C "no p!'óxlmo . tlVO deine acolhedot, II)uDlcfplO de Jat:eg.uá: d,o Sill. '�área' �é,:946' ms�;, mediQdfO 10 m�., de freólé, 'por
',; , .. ''''-.',

'

• < ,:. •
" .•• ,' " "b· d0 Pra" , , :' ,.', :_1, ,

'
' ,j '.1 45 ms., de fl;lodos� fi'zendp re!!.le ,co,rn uma- rua "pro-a�o. Em VISIta f.elt�. �0 Jo,eal em ?Cilm.pan).a

,
e" "', L ',.,,' " . ,jeta�a. f,undo� c;:e,m lerras 'de Wal'ler\J'al':lsen:ô E�f��:fni!nd0f6�tO_ Strebe na última semaus. fOI feIta e�tao "ai!� . FS d� Jaragua( em ,Sa,a Bentopara ,'d�"Um 'iado com "Iemls' da" veI)Qe,dol-'a,'\{dey,i�a,I1l'eIHe,m�,çao.: A.leg�m os .mesmo� de. que-- o pr?let ,-

'\ " '

" •• . '.,..
'

.

; .

,

'

, " ,'.
,

. regist�ado DO regislró de. imóveis� ,.tI'i!, ,cél1'!arç;a,': so)>
na;�e lQ�lá:v.eJ;"d�V�J'�9"a .DJ;an�Ira, co�,o f��l-con,s:��� "

�as 'ellm'lnatórlas dla�. 26 � ,27. "'. 0,0 ,28W�Q� ,�ó li�ro n.O D'O, àl$;-fls,,,.l'2Q., 4väfi.adp" ein
do,,;Me�,��,,�ão '�ß,i��o.�q,l}la. c3ne,ha es�ortJV8 qu '-:

'. ' ,'. " Cr$ 0.0.0.0,00 (cinco mil cruzeiros), (;)epõ:Si,to:. ,Qom o
de :Sua�'cpP,§,truç'a.o�"nã,-q. Set;l3 � nl:\d� . �au,' _ q,�e ,fa8�el

. \ "O seleclooádo d,B" 'Futebolr de 'Sã,Ião -do',,'t SESI próprio, ,exeeut�do: DRIMBIRA
.. DRAÇ.À: ,Nd' d;ia �29 'deUns 3" metro,� mSl,S alta ", ....�e�do as�.m 08:0 ,�averIa ". ", I

,
•• 'urho ):,.' vindouro, às. lo_,hs. SECiUNQA: P.R:AÇA:· N.o

problemas, para qualquer tIpo de d.lPUtsIS. * . *, Fo- ,desta C1dad,e, c@�p.o�to Dor 10 cra,que,8 ,8 .,waU)r,18 -�. '1 ('d 'ô; lO p.' Ví�dd ",,166<):: h ;" ,:'càso, o
.ram encPenad88 dip 22' último as in8cri'çQe8'��'a,ra 8S. d�Ie8' l!>ert�Bcente � dllpla :Saepen�l e Juve�tu8,: re J!)la " h,agds,.... f

Quro. as

d
',I .' t' /:' ,,' .:, I

IPr0.'às '''qu'e' 'ia �.' OME" ,realizará', hoje' 'a 'ti'Olte. As ,'preseB�8r�á llmanha, e !1el!>O<lIil .m Sao Bento do� '�ul, ", er ,,:n ora1'0, �ao. \ ar �rr�mata, o,n.CI., :�' pré\l�Ót� �f9h30m;",.s'eFá �;�,rtr(a,�de Pe'des,trianismo 'e 'àP6s _.� L\? nafne ,�sP9rti�.e ,�'a �idade ao ,tsnta'r abiscpibr "O'' �i'JAO�R�'Ç�� I��a� �u le,�, ,Pl4?Ç9N �u-pevo,� ..,,� _ \: '
}-\

'_
; h�örrida de'

.' filctélê.t8si' r' 'promo9ões' 'qUt( dev:erao tít�lo ,freut" .ª'os 8el�C100�d.os no SESI �e Sio .)�en )_',�, ..',
J CI? o p��;nn"; 0$ au�o�"'!1ac;>�cons"

" ,.

,

',',,, 1'.
':,," .

d'
.'

io os· atletas to' R'ia Negrinho e'CanolDhas A"seleQao, treIDada ta bayer contra referido .bem ,A,ualqqeti< o,n.us.,e" ·o.em
fllerecerr,bom 'púb Ieo,,'por on e passar ,

I

,_. .

,. .'. . .' ... , '. ;. ".., '8, pendent,. d
. l' I Dado e,. na'.'s'''-a..lo,* * ... Em lite. do Juue.n�u!! com o Co�@!ado Ctlmp,�1;1;0

'

(>o,r Zeca ,.Lanz,?aster e :'!,om .

a
'

su�enlsao j qe I }'�" ,recur ,0: .

� e. J,ug�m�n�:, ,.", ':0:.. " 1:1,.

;,A,mador PdO -Brià;8fl�'êni�fxl'�foi màn:che't'e 1108'jOl'nals,<':Ifaufmaon, leva nosso,lDcentlto, POI;S' 8 h-ora ,.e' �e I.IJ�A�J�'d",C!.dl:l�:e,..dd.e_, ,laraiuda ��I�l,d"',:�.9S,,:vt�,1e,;' d}ôSr",AO,f& '.

"..... 'lh
'

.

d f
'

,

.

á
" '. h ',mes e maio o aoo e mi noveCfA ,os e* se.en � .;,:e

;dé,',Cpriti,ba.cQoh.eceJi.<\o ,o lel�Qr .p� lá :.os,. de��," ee,

,

's.olp�ton!'l, ,
61 'as,.orços ,p�,ra �que a� ..� 8 ",9ampa!l,' a,. ,;: .,,' �"" ," "<.. ',',)i�l.>,"")

.

T. "," ,,''do encifãtr8 q1iê'lfOf pte1êneiad� PO!' éxc,ele�te .. realizadas ante,irl,o.rm.ente, selam. ap8ga�a8 de, vez 8, Cl�,�O_ , �"" r )'.,c, ;:
-

'

.... , "ir:: .2f ."

'; ;t':;�,;".; ':
.

;público. ,Muita gente berr@,u�/com relagao a propa· 9ue os ,�ompaOheIr08 de :ÃlcQQ 8 Surglnho tragam.?, "': Êu� (a)"Amadeu 'Mi'J�!ud,'e$c.rlv.ilf)LQ:"�qb,$,q:,,eVI.;,;i,·
ganda em �orno da ]iprelilentação ,do Col�r�do, que ',oanecoA .,parB .��,r��,��. ,Vamos lá qu� 8 gente confia

." ,,' ,*'''',' .

. _' ,. .

,,;.. '

afirmava';("�presenç'_"d:o;�"sUper Qólorado . Aconte- em vo�es'. '" ," � Dr. AlvarQ WandeJh Filh�, Juiz -de Direito

\'
!

\
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, .
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.

"

"

'

O .hastamento de
Oevastaça-o. " prob.lema,mundial materíal coletado permitiu, o reeonhe ,

Bandelta e o cante
Ne opinião' dos ctentístas europeus cimento de uma fase cultural, a con-

do Hino Nectonal são
que_ participam dõ' Si,mnósio Interna' siderada por La Salvia como "cam-

-
.. .

5 O
-
.. obrigatórios, uma vezfeiónal sobre o Quat�l'Dário, aberto em pestre", datadas de 1 2

.

a mats antiga
persemena, em todos

Co'ritiba. a devastaRão Jlores�al e suas ,e, de '620 ,a mais recente."ii
_ os estebelectmentos

conseqüências no desequilíbrIo scelõ- Unlao entre fisco e contribuinte

I
de qualquer gráu .de

Igieo são uma preocupação" mundial. O Hailé José Keufmenn, .superlutenden- ensino, públicos ou
,problema do, desmatamento merece te da Receita Fe,deral da 9a Região" particulares.

'

atenção especial, des países des,envol- Flsc�i _ PlIraná e Santa Careríee, em
vidoi: a Áustria', por exemplo, rem recente entrevista, informou que existe �,--_._--\-----=
grande interessa

'

no refl�resta�mento, reeparelhemenrc �ari) "um-melhor eren- C e r t ,- Ii ca d orevela o prafessor Jolius Fink. da Uni" dímento ao contrlbulnte, evtrande a dls-
'

'.
-,

gers,idade de Viena. .tencte entre este e 9 fisco".\Disse "aln-
Expandir, não encarnpa,r da que o lmposte de Renda <arrecadado

, Exp,aosão, não encuJlpsção. Esta é ne 9a, Região representa 5o;õ da arreca
a 'Política do governo federal no setor' da�ão nacional, que é de 28 bilhões" e
du telecomunicaçõ�s, segundo o miaie-: que os impostos federais mentem cres
tro das Oomuaioaeêes, eomandante.Eu- cimento: em 1972 " região' contrlbuia
elideS Qua.nt, que fez a repressntadtês com' 3,46%; 1973; 3,82%; 1974" 4,33%_ e
elaasistas, focalíaando

.

aspeeíalmente a DO cerreute ano a conrribuição da Ire-
sítuação das, subsidiárias dentro do "gião é ele '5,00%. "

. '

Plano ,Nacional' de telecomunicações. r

liA politica do 'governo federal'não. é E a neve voltou a cair
de controlar e tomar pcsse das empre- Numa das últimas edições notíclemos
sas teldônicu" - 'diase o ministro, as previsões de conhecido metereolegls
acrescentaudo: "Eis' participa com re ta em que afirmava que, a .jemperarure

�:�r�,� pará a 'expanção quando necss- �e:ilJc:����:�o:o�e��:��: Íl�:ac::ao�mP�;' iA'R�N,A',', E'I�g',e', 'Com,l!!ss'otwes ·,1...• Ex'ecout'l·yasBrasil pode ver-der armas municípios clJríiÍrinéoses.,onde ii popula I \11
.

atómicas ção e os turistas no pério�o de férias brio-
.

'

. ',' "

'

A fabricação de armas nueleares ,caram na neve. fazendo es Iemoeos bone- /'. Como complemento da J';cnvtlllção r'do Partíde, realiz�,d'a (lÕ dia 13 de
pelo 'Brasil poderá ser feita graças ao cos brancos: O Rio Grande do :Sul e o julho de 1975 no Forum local, presidida pelo noss,C) d,iretor' Eugênio Vítor
acordo conoluído recenteme:qte, 8I)tre -ParaniÍ viram ii te ..ra cobrir�se do melD- Schmöokel, ,erificeu"se po ,�ia ,18 do corrente, a eleiqio Comis$ão EX�CLJtita da
Bono e Brasília, ,&ra a ve:!da de rea· to branco', fenomeno que só 'se yerHi-' ARENA'de' Jaraguá do Sul, no Bierkeller do Bar,e Rfijs\aurante MarabA. Com
tores nuoleares da Alimanh. 80 Brasil, ' cou ;or' volta de 1928/29. Em São Joa- um comparecimento maciço dos membros do diretório, À@ 20 horas, deu-se a

88sinalou um simader norte-americano, quim onde ii nevasca" em' f�eqüente, ,as leitura da Ata da Convenção e, do rtJlatório do tesoureiro, seguindo-se Og tra
"O acordo germiu�o·brasilfliro permiti':'

.

acomodações! hoteleiras estão tOlalm�n- balhos da eleição dos membro.s da Comist:ão, presidida pelo membro mail!l, ido
rá ao Brasil produzir armaa nuoleares Ie esgo'tadas para a presente .empora', • tiO, sr, OctaviaI;lo Tissi, seQretariada pelo sr. Flávio Orlando Rubini. A eleição
dea;inada a, lÍ�o'uso próprio, mas que ',da.

.

recaiu nos seguintes arenistas. Presidente :- Sigolf SéhÜnke. Vice-PresidElnte -
t;tmb�m ,poderio ser vendidas a ontrol Faleceu o Màr�chàl .Juarez Aristides 'Manoel GonçaIV8.11; Secretário - Ve'rea'dor e Presidente da Câmara
países, inololili,e a Aleml!nha_ .Federal", Távora

. .;.' , , José Alberto Klilzke e TlillOUreil'o ..... Victório Lazz8r�s� Os 5' membros da, 00-
acrescentoD. Essa atitude dificulta a's . Vi,tima de losuficiêncià ,c:ardiaca e missão Executiva foi preenchida pelos. srs,' AUDício Jzidoro Lenzi, Lauro 'Vegi
..auntils ,intern·acionais contr.a a pro"; reDal, faleceu no Rio de Janeiro ,.co ni, MArio Nicolini,' MArio Tsvares é Waldemar Grubba, Nô entender dos polW
p'agaçio de armas nucleares, concluio Marechal Juarez T4vora" figura de ces locais a _composição da Execut!vrt é decorrê'Doia, da perfeita unidade, de
-Symingtoli. . ,graDde' proje,çio polítiC-'a.' O' extjnto ' pensamento ,dó Partido da silusç�o, _qoe renova os' S9U-S quadros. part,idárioli
Geisel oiscrirn'ina�proteção 'aG> ,era natural to norde8t8� br�fji1eiro 8 com nomes em perfeHa sinton.ia com OS qoe até ag()ra inh.gr.uam o diretório.
solo

'
.

,88 notabilizou com 08 movimêntoB , Os demais membros do diretório, eleitos' no únimo dia 13 são 08- 8e�
Segundo lei ssIfcionada pelo Preso políticos que S8 iniciar�m na decada guinlet: Eugênio Vitor Schmöckel, Oetaviano Tissi, 'Mário Krotzsch Donal

Geisel,
.

o Ministério da Agricultura, de vinte, vindo a ser candidato à,pre- MarçaUo, Alberto MoreUi,. Rudi Franke, Gerhard Roeder, Werner Schuster,
dentro de 1·80 dias, discriminará re- sindência da República pela extinta Eggon Jojo da Silva, Rodelfo Hufenuessler, Flávio Orlbndo Rubini.
giões' cujas terras somente p,oderão ser Uni ã o. Democráti�a', N a c i o n aI. � Säo membros suplentes: Udo Milnitz, ,Enno Janss�n, Iva Baehr, Reoato,
,cultivad8s, mcfdiante pr'évia execuQão ( Pésteriormente ocupou o cargo de Trapp; ,José Ribei.ro.\ Waldema,r RoWe 'e Jo�� Scheuer., . . .

,de planos de proleção 80 solo e de 'miºistro de R,stado além de postos"de " O d,e'p: Octacilio Pedro Ramos, o ex-prefeito Hans Gerhard Mayer e O
_ cOlPbate à erOF!ão. Nas àreas atingidas, relevo na administra9io pública, e,ntre.. ex-vice J;)residellte da ARENA,' dr, Osny Cubas D'AquiDO são 'Os delegados à
os seus proprietários 'erão 6 messs pa- eles na, Escola Superior . de Guerra. ConvenQão

.

Regional • seu8 suplentes s�o: Lin@ Demathé Loor,enQo Gressinger
ra dar inicio aos trabalhos e 2 aDOS pa- Foi sepultado no Ce,witério São João e o Vice Prefeito João Lúóio da Costa. .

..

"

.

r8 concloílos. Q�81qoer fins'ociamento BaSista, no Rio d9 Janeiro. .:
.

Na região foram lamb,�m eJeHas as Comissõé!,s Executivas, a'saber: Joiovllle:
à lavoura 00 pecuária, nàs terras sujei- Os Chineses' adotam alfabeto' Presideole _; Orlando Rosskämp; Vice - Klaus Eduardo 'Meyer; Secretário -

tas à prote�ão. a6 será concedido por Iq:tino ,César Condeixa Cabral, Tesoureiro - Ivan Atino Kwilschal e membros - Arlhur
estabel.ecimentos de crédi,tos oficiais. S9 A China eltá mod.ernizando a sua Woher, Marco Antonio" Mário Cesar Cubas, Mário EdmUndo ,lobo, Nögib Zallar
acompanhado do certificado comproba- grafia. O dicionário do Imperador e Alcides Acácio de Lima. , ...
tório dessa execução.. Kang-hsi, que ..lata de 300 anos, tegis-, 'Guaramlrim: Presidenle .;._ Frellerico Guenther; Vice - RodoHo Jahn Filho;
Pesquisa para saber camp tra 47.021 caracteres, das quais ape�as _Secretário·...:. Valdir Renê Noernberg;. Tesoureiro - Arnoldo 'By,laardt JUQior' e
vivia' hpmem prim'itivo '6.0QO sl.o usados' correntemellte. ell!- membros - Antonio Ca,rlos Zimmermann, 6.enj�mim D�cker., Af,fonso' Wagner,

Os sambaqui8 'que Santa Catarina bor. na linguagem coloquial possam _er Elm,G Bubl�tz e Lauro Lemke .. São ainda membros do. dhetório, -, Adplfo OHoger,
, possui'!IIm respeitável número no lito- 8scritas (mm cerca de .1..500 símbolo.' AFiai,ides Raimondi, Bertoldo Schmidt, Elói. Soter Corrêa" Gerson B. Ferreir"
ral, I,em'pre

.'

fOFam. tem�8 preferidos apenas. -Os 'homens que tomaram o· João ,José Pereira, José PrefeUo de Aguiar" Salim José. Dequech e Silvestre Man ..

dos antropólogos, arqueólogos, e pes- poder simplificaram de tal maneira '98 neSt Suplenles do Direlório - Eduardo Batista' da Sjlva" Jacob, Luiz Reinerr, Lau ..

quisadores catarinenses. Entrl\}tanto, ideogramas tradicionais, 9ue chegaram
.

ro Mur�rlJ, Plácido Vicente Reinert, Ji?olandt 'Behrendt, Sebastião Vicente Dalprá,
outrol 'estud�8 Tem-se desenvolvendo, 'a' propôr a substituição, da e�cr.ta e Picror Kleine. Delegado ã Convenção. Regional -, Pélulino, Joao de Be e seu
como é' o C8S0 das caS8S subterrâneas clássica por 261etra8 modernas. A8sim� suplenle - Leonard� Oliilger. ' '.., " '

no plànaltó. que são sitios-habitaQio o nome de Mao Tsétuog p&rde vad08: Massaranduba: Presidente - Silvério Orzechowski; Viée - Ovegildo Martini;'
que se e&��ndem, desde o norte do a complicados sjmbolos e foneticamen ' Secretário � Dávio Leu e Tesoureiro � ScepllD, Prawutzki. '

,

Rio Grande do Sul até o 8ul do Para· te' será redigido como Miqzédóog ou M80- "Correio do Povo" eumprimeiua as novas Execulivas 'que tiveram a gtO-
ná. Vários 'sitios foram escarados e o zedona.· tilesa de' n�s enviar as respec!iVas cómunicações.· -

. (

, O noseo diretor aca
ba de receber. firma
do pelo 'seu Presiden
te, dr.,rMario�Tavares
da-Cunha Mello e' pelo
Comissário Distrital,
o Certificado do Con
selheiro Distrital, do'
Distrito de Jaraguä
'do S.ul, da, Região de

Märío Tavares da 'Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral
,/ .

E D I TA:L,-
Pelo Presente edital, pedimos aot!! senhores 8bai.

xo relacionados que compareçam em nosso cartório
para tratarem de assuntos, de seus Interesses. '

Antonio 6eraJdo Alves, ApolÔnia Retmeski
Aladim Augusto. RaHz. Ademir Paíva Lopes; Bl18ili�
Geraldo, Beojamín Vogel, Comércio de Metais Ma
rumbl 'Ltda, oarmurwíu Ltda, . Oalísto Maffezzolli
Edio João Gíantsíut, Eugenio Gregolewltsch, Erich
Milnitz. Indústria de Móveis Weber Ltda, Juvensl
Bona, Jussara Vieira, João Modestino Junkes, Lui�
A.ntonio Czerney, Livino ZocQtelli, Marlene Nunes
'Peareon Ltda, 8i1vino Leier. Serraria Jaraguá Ltds'
Wlildemar Bakon,"

, ,

Jàraguá do Sul, 22 de julho de. 1975
,

.

Guíslene Müller, escrevente/
,

Distrital
-Banta Catarina, da
União .dos Escoteiros
do Brasil, com man

dato até 28 de 'feve-
reiro de 1977. í

I

No corpo do cedi
ficado lemos o' seguin
te' juramento: Preme
to pela minha honra

fazer o melhor posai
vel:Para 'cumprir meu
dever pará com Deus

�e a. minha Pátria;
Ajudar o próximo em
todae qualquer Oca.

síão; Obedecer a, Lei
do' Escoteiro, e servir
a UniãO dos Escoteiros
do Brasil.

.0' T r l c ÍJ n t e n á r i' o
,

" ,

'

I -

Fomos, os franaiscanos, OB primeiros evangelizadores cio Brasil.

'Há farta e ,preciosa documentaç�o a respeito/
Nosso vetusto historiador, Frei Antônio de Santa Maria J,àboatio, elen.

cando confrades'que de 1503 a1584 por nosss 'erra trànsitaram Inclui-os no perio
do por intitulado de "luzes arrautes", e são: os de por acaso, oomo FreiHenri
que de Coimbra; que celeb,rou a .1 a missa, e seus companheiros. Não piua
ram seguiram viagem; os de arribada: �m Frei ,Alvaro da Púrifica�ão que
assistiu 80 casamento do "Pai do Fogo e Senhor do Trovio", o Caramuru; - os

frades avulsos, cop] passagem assinalada em P,orto Seguro, Pernambuco, Espi-'
rito Santo. onde Frei Palacios construiu o. ermida de N08sa Senhora da Penha
em Vila Valha, tão conhécida, e tão visitada; os que vierem com 9rdem es

pre�8a e lormal de seus 'su!leriores para a �atequese: 08 protomártires de Por
to Seguro, 08 frades· italianos também de Porto Seguro; Frei Bernardo de Ar
menta e Frei Alons.o bebron insigneSi evangelizadores dos carijó8 do atual es-
tado de Santa, Cat�,rina.,

. /'

. , ,.' ", -.. \

(Bstes dois fi'ánciscllnos aoompanharam; a contragosto, o "selelantado
AlvaT 'Nuíiez Cabez'!) de' Vacca" na suá espedição 8t� 'Assuncion, DO Paraguai, .'

,

, ,

•

"

Frei Aurélio"'Stulzer,
. entrando no Vale do Rio ItapQcu (S.C.), pelo sertão ,ou pelai águàs para'Dl
quatro meses atingir o destino. Partiu, Cabeza de Vaoca a 2 de novembro de
1541. e chegou a 11 de março do ano seguinte.)' .

. '

.

.

,

Fe.ehR-se o ciclo das "luzes errantes" co.m 8 instalação oficiál da or
dem Frtmciscana no Brasil por determinação do:Minisll'O Geral Fr@i ,Francis
co: Gonzaga (tio de ,S. Lui8 Gonz8'ga) Em virtude' disto' ergue-se' liegalm�nte a

1.11 Província, a de S. Antonio, com �,ede em Olinda (ou Vila de Marim),
Cá· chegaram 08 7 fundadorés portugu811es a 12 de abril de 1585 :It

8vid,eate: ela passaria os estágio! eu'riais: primeiro Custódia, depois Próvincis
(1667). E8ten8ia�s8 8(Jbre todo o territóri'O nacional., . . ,.

"

'

.

"Bem cedo vieram à
.

compreender: era inssequivel o�a, aorreta 'adDli-
nis�ração_pelas infindáveis distancias e partiram p�ra a ,criação duma nova
(i;ustódia, a da Imaculada Oonceição, com território desmembrado daquela� iD_;
do do Espfrito' Santo até 80S limites do Sul. Data:' 1659". :

,

r"" �
.

...," ,

.

.

,A �us�tódia subiu a Pro�vincia autonoma a 16 de julho de 1675, evénto,
trlcenten'á!'lo que qra estamos a celebrar, jubilosos e, cheios' de infailcia.
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