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o. deputado Roland Ha- ,gados dr. 'Fnedel Schaéht e
rold Dornbusch, na última Iríneu José Rubíní, mas o'

, segunda, feíra, voltou a fa- dr.'Befego, como profíssío
zér as suas molecagens, as- ; nal, acabou dando entrada

,

sacando centra' a honra do na Comarca a queixa e te-

'Reunida màis uma,�ez a' A.sso- DemaiS assunlos venUlados, ' I nosso diretor.. O 'gurizote, ve início a ouvida dos ínte-

elação Comercial e,Industr:ial desta O IBAOESC e a ACHS em con-
\,

à, falea de outro assuneo, ressados, entre eles o 'nos-

eídade, 'aprovou as sugestões a se- JUDIO promoverão dias\21, 2,2 � �;), -solícítou um aparte ao dep.: so diretor e o próprio queí-
'rem encaminhadas.a Prefeitura Mu ' do cerreute um curso de. Gerêncie -Waldír ßuzatto, para dizer xoso, tendo este últímo con-

nieipal, atendendo pedido da atual .de Marketíng. Os rmeressados pode- I

em plenárío que o nosso, féssado que nunca tivera

lIdministração pública que deseja rão procurar ,o órgão para melhores diretor, hoje ocupando alto ínteresse em processar o

contar com o apoio de todos para eeclerectmenros. Por proposição' do eargo na administração de sr. Eugenio Vítor Schmö-
, a elaboraQão de uma programação preaidente em exercícto da Associa �ma das � subsídíárías do ekel e que a tanto fora

que venha de encentro 808 anseios ção, ernpresérto Waldir RQbini,' _

foi Banco do Estado de Santa 'forçado por terceiros. Que-:
oa população local. A" sug6s1õell) constado em ala voto de congratu Catarina S.A.1 (no que 'ele ríám enquadrar o nosso di--

são estas; instalações de postos de Iações à Ind�strias Reunidas�J,�raguá . acertou), estaria sendo pro- reter, como títular do es-

informações turísuces 008, segaintes desta cidade que esre ano esta com- . cessado 'em Jára§uá do Sul critério A' Comerdal no

locais: Trevo da SC-501 com a ,BR plerando "O ,seu clnqüemenärío de' por crime de' estelionato' are, 166, §, 1.0, ítem 3,
'

do

101 (em vias de impl�nt8Qão); Râs etívldades. Os empresérlos também ! '(no q�e ele errou]. 'Qheri� Código Penal. Botar o nos-

"taurante Bem Bem, DO KM· 9 da não esrão envidendo
'

esf.orçQs, no ,{, o menínode.calças curtas so diretor na .cadeía era a

SR 101; no bairro de Oxford em sentido dê, dotar Ja�(lguá de mats 'e de mente mais curta aín- meta dos . servengonhislas
São Bento do Sul no' trno, da BR um estebeleetmento

-

bancário. As da, 'refenr-se a um suposto (com asIícenças do, prefeí-:
280 e no trevo da BR lOt- com a' etenções agora volrem-se para' � processo por ele "fabricado" to de Sucupira) e nisso se

47Q proximidades de Itajaí. O 1.0 Caixa Econômica Estadual. Da ré envolvendo a figura honra- deram mal. Ouvidos as par-

posto por ser na ,entrad_a do Vale lação de 11 municípios a serem da do índustríal : Oswaldo 'tes, o dr. Promotor Públí-

do Itapocu, funcionada durante os 'eon emplados com a tnstelecão do Ehlert, ajudado pelo seu co, em longo parecer" no

festejos do "Ano \00" e os demals
/

órgão fi'DaDé�iro do Governa E�t�- filho Gerson, pelo seu cu- dia 15 de maio de 1975

durante 10 (HJ\ 20 días' 81,ltes des dual, não censts o nome de Jaraguá, pincha Júlio 'Piazera e por requereu o arquivamento
festejos em aprêço. :,': '

' daí o 'porq�� da preocupa�ão em f.�e , Clemenceau do Amaral e ,da queixa por falta debase '

, traz�r para IDslalar-se, aqUI caso IS" Silva. Arquitetaram uma para' tanto' e o dr. Juiz de
As' de'�ais �sugas�õe�. Oa \Q,a�en- lo/seJa ,�9ssível, uma agênefd f dà farsa jurídica ,.e rêgiament� Direito da Comarca� despa- Por enquanto ficamos'

to das rJ18s· Presidente Epitácio' 'Caixa Econômica ESladual. Também, .pago, foi ter às mãos dq chou a soliCitação em 21, repetindo ao \ ladrãozinho

Pepsoa 'até o' �iad!lto (la rua Va· foi 'aventada a possibilidade de: se
'

advogado Benjamin_ Ferrei- do mesm? mes,,. pondo um dos cqfres públicos, a frase

nâncio da,' 'SÚv,a Forto (acima 'd,a' " retnvidicar a implanlação deuin' apa- ,

ra Gomes, conhecido' ,por fim na, marmelada em que, ,q1,le já, estampamos ,na edi-

�EG); roas \\�!t�r", ;�hr,qQar.dt, ,�>', • "relho�,de Telex .para fUDcj{Jllamento, �,,ij.efego� A.....4ueixa'_....crime _, p.úhfiç_ameqt�h s.ó, "apareceu: "ção' do diil�15;. de março de
'

Angelo "Rubini äté -ã Bãrra do Rio �'à' 8eâe"ilIa ACIjS ptirá" 'i,'eôdhne-b" ,. cônso�nte'4a noticiamos nás 'o coitado, dõ ,; sr: Oswaldo 1975, -lembrando o costu-
Cêrro. Par,8, 8sta8, ooras 8eria soli- 'to de serviços ás empresas que aiõ- '

edições' de março e abril Ehlert, a quem se d�veria reiro Delilnér: "Este Roland

oitada, 8 ajdda do·' E8tado� Tentar d'a, não foram 'benef.iciéJ(�6s "'com a, do corrente ano já havia iniciar um processo ,de, ,ca- é um lixo".

junto a Emprêsa ,Bn,liileira de Oor- implaótaçáo da melhoria, (:) s�dia- sido refugada pelos advo- lúnia, Dias que ele, mesmo '
'

r�os e Tel6�rafo8 ol�Qamento,db, mento por parle de ja�guá do' Sul �����,������������,�����������������

�elo OOIDsmprati.9o 8,0 '0"lDtenãriQ, dês lASC de 76 (caso seja ii escoO.

R' 'I' E, V 'I- d,' eA,',n c, ; ':a'de Jaraguá do 'SUl;FElAuM8I)OebS'80ãO ou -'Clhhidá, e�), OUIUb�Ot d,esl� � ane' t�ml "

'

"O, a ,r y"; �,m &
transferência da,' ,

'

"', que, '(lpeco, em mUI o enerafa a', a ua / '

"

' ,

reaÍiza-se' a cada, dois enos e'm adminislração. E OB emprhá,rios es- O Distrito 465 de, ,R.I. 1 No dia 19 'do oorrente '8egundo bra�ileiro a ocU·

Join9íIle e Blumeuau, caso' ,enhà Il tãö, ;rop'eosos a convocarem uma, - Santa CatQ,;ioa, está ;) a feira ',próxima. terá par a presidência
/

inter·
ler p,rogramada -uma exposição reunião com dS' classes dirigenl,es em grl!nde evidência. Em

�

Santa Catarina o gr,.nde oa.ciooal de Rotary e o

industrial em Jaraguã, qUß:odo dOI)! do município para a discussão do fin8 de junho do cO,rrente privilégio de receber a primeiro a' visitar o Dis-

festejos do Oentepãrio. construção p.roblema mesmo, não sendo' contra aao ,deU-8e \
a- posse do visita oficiallJO Pre8iden. trito ,465. '

- \ '

de muros e oalçÍl'd8l)1, além de pin- OS JASe que mofiva II Juventude, Gove'rnador para O aDO te de R.I._ que n� anQ Aliás, antes de assumir
turas das ruidênoias, sendo' esta Q1as devido o problem'a de� ,g�sI6S, rotário 1975/1976, o rota- rotário 1975/1976 foi COD- a presidência de R.1. o

uma iugestão para' 08 maradOr6!!:"
"

Secrelá�io vem dill, 20,
'

riaDO DaJci Catani, auce- fiada KO brasileiro Ernes- rotariaDo Ernesto )mb88-
do 'munIcípio 'ma� com conecienti 'dendo 'o Governador· to Imbas8aby de Mello e, Bahy de, Mello foi' rece,�

. zação dos poderes 'públicos,. Nas
I

Iv,ao Bonallo da Secrelar'ia' da, 'Jorje Marques Trilha. por jssoi terá, o ,presti. b�dO em audiêD0,ia pelo
suges'tões Mi ain'(ja, deshqlle para, Faze,nda 'deverá es:tar em 'lai"agÍJ� dó 'este do R,C. d,e Florianó- giamento do. 4' clubes Presidente Ern'e8to Gei ... -

a, opinião dos senhores empresários, Sul no próximo dia 20 do correnle,,' /, polis e, aquele,do' R,C de da ,capital e d.legllçõél 8el, nO Palácio do PIs:"
no tocante a derrubada do 'velho e a confirmação o(jcial de sua vin- \, Lages; onde S8 deu a fes- do Distrito 465.' Bauto, em Brasília, estao-
galpão aos fundo,s do Psço Muni-:- da' será cOmuoiclIdll até o' próximo I tiva cs'rimônia. do pre@�.nte o Embaixa-'

cipal transferência de 'local d'e 8S-" día 18 A dala de 20 de agosto foi No mês de julhO dois Na Capital do Estido dor Azerado, da Silveira;
tacionamento' da frota de nículos' escolhida' pelo prÓprio .secretário clubes ,da capital - R.C. deverá cumprir um b'ém Mini8tro de' Estadõ

'

das

�a Prefeitura para o 'local, ser:vir que '.aqui virá :>ara manIer encontro do Estreito e ,Noroeste, organizado programa de Relaçõe8 Exteriore8.

para desafogo do trâf9go, de V(lÍ- 'com os senhores empresários e di- tiv�ra,fu à grata visita do visitas às, autoridades No ,que toca Da, di·
culos naqußle I,ocak além de esfor- rigenles do muniC'fpio. Problemas '8r. Carlos Alberto ValeD- constituídas, lendo à noi- Tulgação da vi8ita do

ços junto a Rf�S:A ,para rdorma alíl1enles à 'ICM 'e ligados direla-' te, fUDCio'o'ário categori- te, .hom8o,ageado ' com ,Presidente Internacional
no velho e feio depósito da Reqe, menre (s, Fazenda deverão na opor� zado da

I
Secretaria 'de banquete no Clube 12 de de ,Rotary saudemo� o

aliâB, neRte sen;tid0 hã a'informação tunMade serem enfo.cadas. O ,secre- Rotary Internaoional, em Ag08to� A�, visita vem 'eminente braiileiro Er,

dq 'I) gente loca.! 'de qUß consta dos, fáÍ'io também dever'á vi'sitar, uma ,sé� visgem 'de rotinsj sendo' despertando grande inte-' nesto Imbassaby de Mel-
planos da administrllQão da ltFFSA, ,rie de Indús.lria,s da \cidad� e: s'e�á' muito prestigiadas ag reu- rasse" entre a grande lo. r

"

a reforma do dep6sito.
'

,homenageado com um almoço.' n'iô s.' famllis\totária, poi@. é o
,\ I '\

.

Deputado ,VoltaIVAN �(O}NA\1[O �al IF(dlleIDl�al ven
,

,

- ,

. �nat 2�· à· JaraigIDl2t �o· §IDlTh

a Caluniar
confessou ser forçado 'a

tanto. ,

Eis que, aqora, o depu
tadinho de . meia pataca,
desconhecendo o próprio
andamento da queixa por
ele arquitetada, acabou por
desabotoar � sua ignorân
cia 'eID plena ,Assembléia
Legislativa. Aliás, não é, a

''prime�ra vez'que o ignoran- \
tezinho comete estas levian
dades; 'escondido sob

-

o

manto de ímunídade parla
menear.

Não vamos mais falar'
nesse infeliz que nada maís
sabe fazer doo que destruir.

, Com a sua manífestaçäo
em plenárío, quem sabe ou
tros terão Interesse em co

nhecer essa, aberração d�
natureza e um corretivo
até que não, fazia mal a es-

se irresponsável. ,

'R�ceberá em outras oca
siões lembretes de seu pas
sado- confuso e procedencia
quvidcisa.

Moto-��t�as�,'��E�s,t·�ä�o�-S�at�is�·��ei�t,o�s��li�i�� ��o�tol��ic�
\ DR: 'OSNY, CUBAS _.-O'AQUINO Clrurgiãó Dllntista - Ralos X -

\ CRD 384

dimento dos motoristas na

rtjgulárizaçãó de SU�S situa

(çoes.

, Atende s61llsnte cóm héra8 marcadas: FÖNE' 72-0225
Consult6rio:' Edifício' "Mi�8r" (Defrontei a 'Pref�itura M�niciPaJ), '

I 1.° andar � Sahs 22 e 22 A,

,

I,

Poucas vezes se comenta do e longe da, balbúrdia"
um serviço quando ele ,�

,

que se estav.a acostumado
bem organizado. CeJ;almen-' a ver e send!', ,com atrazo

te �e critica pela péssinia de serviços e precário é).teil-
prestação do' serviço. Va dimento). hoje oferece co- ,

mos, pois, falar de uma,Re-' modidade e rapidez, nos Esta de paral;>éns o Ten.

partição que funciona beJ;Il serviços' de obtenção, de C�l. Osni Adolfo Vieira e

e 'd "seus auxiliares ,atenciosos�que, por,ISSO, eve ser carteiras novas, ' segundas,
elogI'di' que ,tanto realce, dão a um

�a a, pe o que :repre- vias ou revalidações. ' Em
, senta de bom e prático

-

pa: serviço de utilidade pfrblica,
ra o público. questão dê ,horas o ipteres-, cuja organização dos servi-

sado 'sái convenientem�nte ços é elogiado' inClusive
'atendido e elogia:o serviço pelos funcionárigs nele 10-

Pela' sua presteza. Diversas tados Dá gosto :'de ver os

serviços correndo fluepte- '

pessoas de, J�ragua do Sul mente, éom a característica
tem v.indo à Capital, para do atendimento urbano e

se valer da r�pidez d� aten- cortês.

seus conhecidos produtos
Á Metalúrgica Ei'wino Menegotti desta cidade participª ,elll Cochabam

ba na' BoUvta da Fera Del Sesquieêntenário da Bolivia aberta a' vi�tação pó-
'

blica, e que permanecerá aberta até dia 18 próximo. ,Sigolf Schünke e 'sua es

pos8',Sra. Vacilda se encontram Daqu'ela' cidad� boliyiana e entre, outros 'ar·

tigus a ,Meoegotti 'm08tra' para o resto do,ml1ndo ,seus cOBjÍIntos�' vibratório8
mesa v:ibradora; betoneiras d,e vários tipos. 8éndo esta a segunda, vez que
participa ,de 'uma fieira i,Dlernaci.onal. A primeira foi epl� $antiago do Chile.

Para Setem'bro vindouro os produtos Menegofti de Jar8guã do Su.1 se_'
'rãõ mostrados 08 feitra de Assunção oa feira de Assunção no Pafsguái de'
14 a 30 daquele mês.

Menegôlti mostra; aos, bolivianos

Queremos- no� referir ao

SerViço de' Expedição ,de
Carteiras de Motorista do
DETRAN, em Florianópo
lis. Moldelarmente or,ganiza-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SABADO

: jiegistro
.

q 'Civil" campo., Ale,gre�·pesta ci-.' " �Iraci Te�ezi.,pa _Ruda
'A:�ea 'MOOe.' GrobJ>':, Oficial �ad6" fIl:Qa de José ,A,,�- ,

'Cópia récebida do 'cer
.

do R8'�tí'C? Ci,vIl ,do 1. Día-:
lIDO Fagundes e MarIa, ,fório' de ôãö ßemo

.

do
·trlto 'da Comarca de Jaragu' Fagundes.. , ',Sól neste 'E�stado..

'

.Dia 19 Julho;
.' do 'Sul, Estado' "', de Sànta !,' " Deisi M,arguid. filha Dietfnar ,(Cludinà

, Catama, Brasil, ,

" ,Edital :�� 8.9�21 de ,8/8175 EI b '1'
't,
I' 'i'

',' .'

. FAz ,Saber que 'eomparecé- "

Silvio de .. � Oliveira ê /" ' e.. ra�1 erru;: so retro
D' 23

' ( .,

rain DO .ca"ório eXibindo 08 . .,' ", bancário, nascido em Bs- I Ia" "

,

docume�tos exigid,os pela le� \. Lili�1:1 Blançk . Nreilo: Florianópo,I,is'
"

neste. �lexaDdr�, filho de 'Guido Fíotísno
áflm de se habllita.;em ,para " ';, Ele, brasileiro, solteiro,' EsradG, domiciUad;r e >'re' )

. "

,casar-se
, I ." alfa,iate, nascido em RiO, sídente: nd ,'RiJa' porupá, Dia ·29 .

'Edita.!' Iil': 8.9f-l,7 de 6/8/7>5 do' Sul, neste Estado, do-, ) nesta' cidade, filho de.loêo Elmira, filho de ]Ewaldo (Alida) -Scllwedér; ,

.

''; '(, ' mleíllado. e residente na 'de' Deusl": Silva e ' Iracenia ' Viviàn8,. Ulha d'o' ADS�rmO (Ad:ir) Pereira; \

.
Naudlr. Luiz' S�enghe� 8 Rua, José 'EmmeQdoé,rfer,.

'

Si'Jvá�'" """,,' Dia '30
. .

-,
'''', , '

'Odete !lt!gin�, BO,à�ebtura nesta, ciqad,e, ," filho, de
E

'.

<,: .

,
H',' .,', Dã, fHh9 de Nelson (M,aria Sófia) ,M,acbad-o;

'Elé, :brasileiro, solteiro; Orlando de Oliveira e
.. le, brestletre, solteira, \ 'Dia 31 "

\'
, ,

mecânico, nsselâo
'

em . Maria J Magalhã'8s de' OH. do lar, nascida em ) �ão T�o;, fil:ho d�e E�uardo (Regi'na Boekor) Stenger;
Ja�aguá do Sul; domtel- ) veíra, ,', Bento- do Sul, neste E8ra� Dia 05,Agosto. .

.

� .',"
,

i

nado ,e residente na Rua, Ela, bra8Ueira, ,solteira, '

.

do, dO!11ici_(iada e ,residen- Bchetla C�istiána, ,filha de Oonrado Francisco (NadIr
.

jorge Lacerda,' nes ta ci-' prófe.ssorà.: Da8Q'.id.a em .te em São Bento do Sul, " ,','"
-,

Michelmson)" Fodi'
'da(ilEt, ,filho .de.; Albe:rto Járaguá do 8,ul, -domíeí- neste Estado,

.

Ull:ia de . '. ,Dia. 06"
.

-'
-

.

<, '

�lteDgher.e Clara Leone Uada e resídeutene Rua. lo�o Ruda e .ôophte: Ru- Màguida Eliaoe, filha de E�on, (Afin'da
I Marq'ul1rdt)

,
, Stengher. _. J�s6 Emmendoerfer nes- da.. )., , L ,., • .• ,Krueger'

.Eee a.nos di�, 11 agosto
EJa, br8sileiJ1a, solteira" ta cidade, ,filha de Emilio Ed.ifal o, 8.998 de 1'3/8/76 Le0':l0r, filho :d,e. Adolp�o (Regina) Sten�e�;

"
.

lf
,
". professora" nascida eo, Bl�'ock ,e. Elvirá' ,Fodi .' ...,.'. 'OdaIr �OElé, fI1he d@ �lUlta (1\9a Zangbebol) Ruzzi;

" ;_ O garôto l}enHson COJ)upá. neste- Estado; �18nck. , "
Wal'ler LIesenberg e DIa 07

..

c k

André Weinfurlle"r.
,

domicili.ada e
. re8idE!n��' Eemal n. 8993 de 11'/8 75'

" Relanda Zdstro'w IsQl<�te, filha de Renato (Hse Koepp) Kopch.
,

na Rua CeI. ProcópIO ,' ... ' "j Ele, 'b'rasileir,o, solteiro, Dia 08 .
' ','" "

,

"

Fazem anos' koje' '.

� Gomes, ' nesta' ciqa�e, Ingoberte L�ube e 'tl' operário, nascido em Ja-' Giovani, :filho' de Lauro (M-arlene 'Leontioa) Fuge)' '

,

• "
.

,
,_, fHhade José Boave'!lturá \

Hse Horo?urg J I raluá do ,Sul, domiciliado CláudIa Sirra.ra, filha de José Cláudio (�enira ID�8)
" -.A, sra, .1�éilcemlJ Pe�.' e Maria Piazetzni Boa· ,Ele brasileira solteiro '

'.

e residente. em Ribeirão' '. ,
'

.

/ ".
<

"

Stähelin'
rers, em,

.

,.Curll,lb..lI --PR...... ; v;;"otura.· ,
' . ,

'M Ih t" d' t .,' f'lh Ans, Lúcia, filha�de Olao'ir, A"veli'no (Ilda ,Meuter)'
coI

.

L
"" I motorista nàscido ,em o 'a, nes e

.

IS rI o,' I o' -

, -- o' sr· I, aVIo' enzl;
. " \ d Alb L' b

.

'I - FItgundes'
r

_ 'Meil�s, filha do sr. Edi,tal 0.._'8.989 dá, 7/8/75 Ja�aguá do', Sul, domini- e. _ ano, les,en erg 'e
nia- 09 .

-

.

c\' t '
•

, Iiado . e residente; em Allda Darem, l::.lesenb�rg. .
. ,

Helinuth, Beyer, . em União Olívio Mathel 'e
" ,Terezi'n.ha, filha (Je José (Emma�:aarhos�l ZimermlÍnD;

-da Vilóri'l.; , ,�
,

' -',
, Venerandà Costa,' . G'uritiba-Pars:ná., fUho.de. _: I1la,� hrösi4eir�, solt�ira: Diallt. .' .

.
.

. ,

- Os gêmeos "J,ngô' e Hfd�uth Laube e·, Allda 'do lar. nascida em Mas-. Sidnei, filh.: de .Toã,o (Helga Melchert) Sapel;
Guido KÖpp, em Rio Cêr- Ele, brasileiro, solteiro, Behbng' ,L�u�ei '"

.

. saranduba� riesle Estado, AdemJr,' fi�ho de Irineu (Laurit8) Götzinger;r
.

ro II; ;
.

,I ", \ lavrador, - nascido em
.

Ela" �ra��lelta, �oUeIr.,.; domiciliadc:i e resideilte em, ' Dia 12' , ",,\ '

.•

. \
.

'

:- �o�'sr., Weodelin . .1oa,.. Jaraguá do Sul, d,oQlicili,� IndustriarIa" n8scl'da� ��\ Ribei,rão Molha, l'Jes.te dís-. OUvia, filb:a de Otávio (Elzira Se:hmitt) Jungton;
quim\ Sehrllidr, "�m 'hlra� adO.�.ére�ide,nte pa .lih.a Jaraguá. �.� �ul, ,!domlcl�I-, trito" 'filha de ( HeinrIch; "Nosso8 cumptirpeo.)to_s, �os p.8ÍS e ,fami1is!'es"
guezinho; da. FJgufura, neste dIstrJ� ada fi re81dente e� �10, Zastrow e Eroa Zastrow. -

_ a sr�. .Elfrida' Hof,f- to, filbo de AdoUo:Mathe8� Cerro II; neste' dlbtrlto, '. '� !

',"ann�' em Rio da Luz:. e de 'Fiida. Klann Mathes;' tilhà -de Arnoldo Horo E para que chegue ào co-

,:; __, o,, ,sr. Osnildo Bár,,-I,' , ,'Eta, brasileIra; solteira, :. burg e Laufa Fi8cher' nhecimento"de todos' :mandei
.. I . . H b 'passar Ó pr.ese�te édltal que

, e
..JIl 'Guar"'ml'r,'m - OIöl.C·

..
-.' doméstica" n.�scid8 em' Q·fll urg. . .lo bIt d I i

.

u lo.) " •

r
..

ser.. pu. ca o pe a mprensa
. " . �ar8gu� dO. Sul, domlei.:., ÉdiJ�1 n:-'8994 de 'í1/8/16 fJ emcartórlo'ondeseráatixa.. , -',

' i,

$a'aerJ'IJ anos amanhã hads e resld",nte na Ilha '.

..

";. ' do'dufante 16·dia,s. Se alguém
"

" Noticiamos com pesar o falecimento' ..das" se-
, ; ': __;. A s'r...... Ta.'cla", 'esposa da Ji'igu81r_, o.est� .di8tri-., Osoi'r, Vi.tira e, s9uberôde'algum I�pedlmento guintes p.ElS.8.o.,as,·

"

. ""

U ...

f'] E I 'b I (j I acuse- para ,os' fins legais:'
"do,_Sr," Oerônimoc Tren'tini tQ,' I' hlt de. milio (losta .. sa � onça ves u ti

. Dia 10 Agosto ; ..

_: o sr. enio' dos San-, .

e Pa�la �ârbDl!lal Cd8ta� Ele, b���i1eiro,·· solt,eiro,'
A REA. M LLER GRUBBA

Maria, de Souza Soares' Pamplopa, ,nesta cidade,
fOs, em" Jo_j,nville :-- SC-"; ,

Edital n. 18.:990 de 718/75 op;er.G!ié, nas'cido em G�a� , ,Oficial.
'

com 83 800S; -

.
.

' ,�.,
'

. 'I '"

__ M.argarete Vlerhelber;· 'J" p'" '. .
ramltlm, n�ste E8tado� do

,

. ·Ber,ta Liptnsky H:8ff�rm8nQ" em 'Oa'fibaldi," com 60'
em Curit-iba -PR-

. ,0S.:l _dr! 8 .. / miciJiado e 'residente tIa
. '�Correio dó Pov,0")" a,n.os;" ,

.

-

';
Y

.

��, .
.'J

'.

,;" Adair . Petry ". Rua Danil'l Rupel" nesra
' Dia 11 .. ag08to '

,

"

\

,DUI:'�8 Ago8t.o:� < �>.�'

Era. brs'811eíiö:-8'oifei�o, "el:d,fde, fUho- de,· AnroD�o·1 .i·),Y"'.r�Um"tJ6fnal<i� ,
.. �udolpho Schioche't,,",,em 'Nereu> RalÍ:lOs/com 72 an08

_ ,A sra: Glaci Ribeiro ,operador' de máquina, <- Dias Vieira e He'rta Ig.nez -:' Fritz Ulmann, em Itapocuzillho, com 72' 8'n08; , ,:
r.Reioke em Massaranduba nascido' ,é'l',Jaraguá do Shchuhard' Vieira;" ; Serviçö do Povo AdriaDa Afon8o,enesta cidade. eom 06'meses; o

. -SC'-:": " _.
'

..

". �ul: do'm'iciliado e ré8i- ,Ela. brasileira, solteira, " ,"Aos e,n)ut&:do� nossaln!U;mtld�,s
'

eóndolêncis8".
, ;' _)M�ria; Catarina, filha fleote na Rqa ,DomiDgQ� indlfslriária" nascida ' em

de GustavO'Àlpersti2ed;
, I?emar,clli, .oes,a, cid';\de. ' Tres. ��mi�,; ne&r� Estado, .,

� Amöntio4Scheuer.
' ,fdllo�e ISldoro�Pedrl e doml�I'Gda.e re�ldenr�n. '�I�'�������������'���"����������������

- ,a srfa. Carlota'Beriz' R08aUa" P88,síÍtfi Padri." J;?Ulil Délniét Rupel, nest,a, l' "

"E M' p( 'H E' S· Á R"'I: .

O· S .·T 'U''R. 1 S', ·1"'·· A ·S,·' ,,' ,

:- ii sra. Janete Sc6ul� ,,'
, Ela" �rasileira, �olt�lra, ·Ocid.de'l filhaQ ,�e: hPe,dro .'

'

.

".
"

. ',' ""
Berroli neil Guanabara. c08turelFa, ,naSCIda ,eDJ . onç,a veti, ,vOurln o, e

_ a' sra: GelJa;, espQsiI ; �araguá, d� 8)11,: do.mici�' Madalend 'Popinhak Gon,,( , :' , J: I.'
do Sr. Mário VilóriolRas' ,

hada e reSIdent. n� Rua çlJlves,
, a ,yARlG sente�se �onr8da "pelo que pode fazer pelös seu�

we iiier'.
' 'i

.' �

,José Teodoro' Ribeir.o Bdi,tal n. 8_995' de ,t2í8116 góClos, e PJlsseios. VARlG está., presente em' toda'
.

,parte
Dia 19 ,.' � ;;!�d6"��e���, �!��y �': Wino Oreuel' e ".mundo; beneficie-se dos 'seus ser:viços.

'

- O 'Jovem luis Paulo, . �l,1talia Zapellil Petry:.' Ren,ilda Krüger' ; .. Peçá iilformac;õÉls à YARIG'
.

Maiséhall;
.

.

/ (' Edital o. B.9Q'l de 7/8/75�" ele,. brasilei�o, soll�i,ro,;," . \ . Av: MaL ,Deodoro da 'fonseca, 122/130 -:-:- Fo.ne 72-009:1
, - ,,o ar.' "EngeJber.o "

"

..

� , , .' lavrado!', "nascIdo em Ja-,
Freibe'rger;', WIlson Antemo, da SIlv". e ,raguá 'do Sól, do'mi'cil.iadg

,
.', JBraguá do sur - �SC .

,�,_, Bráu(io�, lunge, , ern HeleDa FagUndes e 'résiderue em Rio da'Luz Viage VARIG VARIG �
'\ VARIG

'J6i�ill� -sc-; ;B�e,brasHe��8olteiro, J�, ne�� di�Mt�'fiIHo de' ·b.��������������������������������
':":' a'sra; 'Maria'Cacildli operador de máquina., Àr'ur Gr�ue:1 e Ema Srei-

WilndediGh' Duira, em' pas'cido em Joinville' nerr Greue!..
"

ßlumeóal:1'-SC:-·'
.

neste EitadO; domic'iliado Ela, brasileira, ,solre.irq,
.

'
. (h�n�s'jó Pánsiein, em· e l'esideil.te Ba Ruá Ca&il�po

.

do I,ar, n,ö'scida em', Porne-
Ja'raguii. 84:, ;,

,: .'
Alegrei nesta ci.dade;filho rode,o.este-Estado, dami.

':..;:.. B' �rài' ,Mél,ânia, eS* ". �e Aot,onio-Luiz da Silva ,ciliada e, residenta em

ppsa' do: sr. OIto Kuchen-
. e 'de Mârlha c

da Silva',' RiQ da Lu� II, neste, dis�
beck�r; ,�.';

,

I., �.e 'Eià, brasileira solteira" frilo, filha de WiJJy KrU- ' em geral, especialmeóre,
"

,
• ,:- o jovem Pedro: filho; . do lar" n li ii c 'ida' em ger e de,Edelfrau. Keske

.

," y,
Gclita e Acordeões, .... \

do Dr.: Fermindo e 'Vara ,Presid'ente G é t Ui 1 i o, Krüger. . Completo' ..Sortimento com 8 a 120 baíxos ' .

Spring,mann'.,. -

"
.

t E t d di .

T
.

'( 'BaD'doneoD ',,' " \ ,':

. "", "
nas E!, II. a .o, .' O�IC,1 la, Bdital n. 8,996 de: 12/8/76

.

.

,Pianos: "Fritz 'Dol)bert,,"; .

!;.'" , .
'

D�·a'···20·"",'·' '" ,da e re�Ldeute' ·na Rua ..
"

., ,-. .

, G
'

.. . .

�" ,

. j, - Carlos Leoni So.brinho e
' fande' Variedade oe modelos'

:., .' til" '. G k
- Nelsl' ,Qchml'dr

.

, ..

'

Harm,o"nios' ccB,ph''n» " ,";;,:.', .. '.,:. �,<I ';
.

, : -::- o.. s,r.·,&:."rwioo, ran ow·· I
i

.

'lo.)
.

'

,-.-' li sra,' ß'm.a ';Mascil-" görerh Pedri; .

,11'
0 ,Cópia ,recebida do ca'r� ,

,ORGAOS TUBULA'RES E EEETR'ÖNI'COS'

IreiÍhâ� cle"Oliv�ira, �m'" ,'':'''-,a,Sril •. Neila Maria, tório de lodaial, neste\Es-",
... ,

'::'Guitäras e Amplificadöres'
<

'!-,,�, '"

GuÍ"jNb,i '�Pl?,. _;e .",
.

i ,esp,'osa ,do sr..J.uiz Beiell-i: uJd,o"
"

. . I,nstrumêntós' ,pàr,e2' 9rqúestrps:> BqI(dçrà. e
'

,.
�

:;'
�. '. <'. ,Conjuntos Moaer�o,s: ' :,;, '

.. :.
,- ,. S,ra. poro"éiÇl Mas� ,

D' 22
<,

,

.' .,ele.,. bra�i1eir(),' .so,II.�,iro.", ", Vio.l'in08.. '

_"
1, Vio. lõe" - B"ridôli.'h�;" "'e "B'a"o'.J·os .... ,'"

ca�enhas; .'" ; ". ta '

,.) ,
!"'.,.

,," . .

S'
. "

. ( .operário, nascido em Ja- Flautas:"""': ,<

Claripetas - 'Pisroôs'� Saxofooes" ",
'

",-.a .slta'.. : ol.�ng�,-: '_,' A/, :ISra�" ,Delorm� ,rag-uá\do Súl,d0mieiliado" ."
<

'I
TrombO'nes: ___,; Baixos e 'Baterias "co�plelasj '.

L.o�we? Bloedorn, nrsta ::"-Wuoderlich: SriJ:!'glle'Q; '" e residenre n.a Rua Presi. <,," <
,

"Pan�eirós - Çhoc,a:ho's ..-:" Marl'c'as e Afuéhês <

•

Cid ad�.>. < EI b h !'II
_' a' sra, Maria Mildale- ,dente, EpiJácio , Pes.soa, �.

. ':
<

:, ' l' .�'" ",'51,
,

' Méto�os -.:::: Cordas e' PI!IJ'bêtêls ",'

< -:-�...

lU�a
<

IZcJ et A' ê!-
na, 'esposa do sr., AôtOnio nesra 'cidade. (ilho de Pau- I'

<' 1 ' «,.'. ""..' "

'-
Ihelro, nesfê! éidade., Schmiii;

<

•

lo LeoQr e Rótnild'á 'DaJ.- IQstrU;,menros,/p' F�nfarral;l: Bombos. - T�mbores .,.... Pratos" ,e<CofrÍe,as
Dia i21 ,"

. ...:.� sr. Joe! Pâulo �ere,i: Ri ,Leoni.. ",'< Para' Músicos ,Profissionais forneço r'�mbém lilstruDléntos' Estran-
ra;

,

,

Ela, b,r�sileira�. so�teirâ, geiros: Violinos, 'Fhiutas� Cla,rineras; tipo \"�oehm». Pist(:)Ds/fromb'cuies
.

- o Sr Arnoldo "Leo-'
"

""7 o sr;' Alfr�dq Vegel;' servente,' IDdustflaL. nasci- . Saxpfones,. bem co�o .bocais> e Boquilhas estra'ogeil'ds i'
'

narElo"Schmill (indusrrial); i em IrapocuzinhÕ';,', . da em JaJ:<lguä d'o Sul. do;. ,Para_, /rn�i,()tes i'nf�r,:maç,õ�s, co.,suí,�em,-,· a ,

, ..,..... Donilda Friedel; -:- o Sr;, Nil!c)ß Petry; 'mi·ciliada e residente' em ' 1. •

- Ori,eta'Raqu�;1 Vieira; - a sra.' Alzinil Winrer' Indaiál, n,est� rt:siado, f,:;-;' ,. r"XPEOlncAO', "LVR"·;', 'M,US'IC'I\L�' 'OE�' "PA"U,t:O',' KOBS.,,_. a�sra. Hildegard Gd- ,SêhmW;,·
.

'. .

. ·Iha de 'Erwin, Adolfo f'n�,..: I:. li " " '

fe.rr Grubba; , ,

,
'

.

,;_ Dr.
'.

Rodolfo "H·ufe· derico , Schmid.t 'e' Irma,' ) \ 'f
' ',c ,

'

_ o sr. ArnoíJienscbel; nue�sler (industrial); Ehmke ,,séh'aiidt.
"

", ", ,Rua Jor.ge L.cerda, 142 ':-'" Caixa P08tal�, õ9. '

.

_ :0 sr. Alido f)rews, "Nossas· 'Feliciraçõe& [.'
"

<,

'�a-o B t 'd
<

Sul' S", t/ ", C" t�
�'

em Rio da [úz I;
"

1I0S' . aniversoriaoles da Edita! n. ,8.991 de 12/8176-<> ".zJ " en O . O
,

i '�J . an a·. a arlua

\"' ai'jóvem';Lú.céiii Mar· semanà" ",>J" '" j Bilt��' C'arlos Silva� e
"'.

..

" '\'
.

,', "'�,:,' >' '" i" • , '.'
J"

)
• 1975·

, Diretor'
Eu&,ênio Vitor. Schmöckel

.,._r _

ASSINÀTORA:
Anual .,.�'.,. Cr$ 40;00
�e-me&tre.•• \. ",Cri 22,00
Avulso,. .'. .: Cr$ .PO,SO
Nú�éro atrasaélo Cri �l,OD

ÉNDERtÇO: .

Caixa ,Postil, 19 . '

Rua 2, n.· 130 - Pone: 72-0091
)araguá do Sul ··-S,. Càtãrhul

7
"

J ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,OORREIO' D()' POVO .,
_ 'SABA'DO, 18-08-7&

Santa Catarina Ganha, Unida'de_' ·da
�'I <Y t '. Jssociação 'Mdo�. 'tAç,o� "n,t, ,�"

Essa Entidade congrega aproximadamente 150

empresas, no Estado do Rio' ,Grande do, Sul. e 17 em

Sa,nta Catarina.
,',

, Em reu1nião conjuntas entre e,mpr€sádos cata-

rine,lises' e gaúchos, fói decidido tomar 1.0 passo pa-
'

ra o màior atendimenta' a'os a lociados catarinens8s,
'

qual seja, a abertura na' Cidad,e' de Joinville-SC
da Unidade de Sta. Catarina,da referida Associação.

, fti. Unidade Catarinense. 8' ser inaugura'da dep
tro de aproximadamente, SO dias, em Àssembléia Ge
ral de 09/07/75, elegeu sua Diretoria, a qual fioou
assim composta:

'

" ,

Sr. Jamiro Wiest '
"

Diretor Sec,retário
Sr. Egon NataUeio Lischka - Diretor Tesoureiro
Sr. Guido Graht _,;.. Diretor de ,Relações Públicas. ,

'. �
.

.

Esta iniciativa beneficiará o setor metalúrgico'
catarinaDse, pois além de a A A R s/ umá 'exel�nte
força viva junto aos órgãos Oficiais da 'Sid,erurgía,
cooperará c�m 08 poder�8 públicos, n� d�se?volvi
mento e na defesa da Sideru rgia BrasIleira,' além

,
de melhor integrar. ps intereses sêtoriais dos t\stados

de Santa Catarina e Rio Grande do SuL ,

I Rua Pres, EpilJcio Pessoa. 1333 Jaraguá ,do Sul
\ '

�
. . ,

,

" " Ass�mbléia Geral Ordinária'
,

- Edital de Convocação

'Associação
'

Atlética Kohlbach

._

\ PAGINA a

Obras '00 Cealró Ialer-Escolar' de
1.0 Grau prosseguem" em Jaraguá'

'

, I

Possivelmente no dà- toro,o de�uos' 10% e 'que I a

corre,r deste mês serão COm a liberação das ver

levaniad,os Os seis blocos bai necessárias pelo' go-'
constantes do complexo veroo do Estado a obra

que irá .brigar� o. CIP não./ sofrerá nenhuma

(Centro Inter-Escolar de solu'ção de coDlinuid'ade.
1.° Grau). O, anúncio foi Os seis blocos deverã'"
feito re�entemente pelo ,abrigar inúmeros: cursos
Dr. Luiz Fernando Philip,i ,trataodo Sé de mais Uma

,

do Departamento' Autô-
'

grandiosa obra para a
/'

,

nomo de Edificaç9BS, ten- quase centenária' cidade Eugenio Strebe, Prefeito Muoicipal de Jaregui
do 'lc.rescentado que a de Jaraguá. ' "do Sul, Estado ,de Santa 'Catarina, 'no uso •

obra está concluído ' e� exercício de 8uas atril;lUições. .

Considetf;lodo a decisão proferida nos autoB

�__..... '�' do Inquérito Adminjstrativo instaurado por 'força
, da Portaria fi ° 06/75, de 26/4/75, e que àbsolvflu os

indiciados ERICH SPRUG e' TORIBIO ' ANTONIO
, ELISIO, Resolve:' \,'./

'

\
)

Art. 1.0 - Fazer Céssar os efeitos do A'rtigo
1.° da Portaria .n.o O�/75, de 8 d,e abril de 1975" pa
ra que os funQlonárlos ERICH SraUNG e·· TORI
BIO ANTÓNIO ,ELISIO, voltem à atividade a partir,
do dia 6 do corrente.

'

Art.' 2.°) - Comuniquese, llegistre-sfil, Publi-
que-se e Cumpra, se.

.'

Palácio da. Prefeitura MunicipaJ de Jaraguá
do Sul, 05 de agosto de 1975. /

,

Eugenio 'Straba Pr�feito Municipal

DR. '\IVO ",KAUfMANN
� !

CIRU�GIÃO DENTISTA,

(C�R.O� No 3,85)
-/ ATENDIMENTO

(Somente c/hora marcada)
Segundas

I

à &ex'tas feiraI'!: 14 às 18 hóras
fábados: 10 às 12 horas

a, Preso Epitácio Pe�s�a, 405 - Jaraguá do Sul
Telefone 2016

CartaAberta
� J<. ....._.... �.;.: to·· ..

'I
�

, ,
I

. I '

,á Comiss,ão de iTurismo

�omo', nasceu a, bomba atômida" I.N.P'�S. Agência em J�raguá:,- do Sul Informativo A�CARESC,

, A 6 de a.g08to,l�mbramos o 30.0 8�iver�ârio do Iançe-

.

Visita do Subs'�crelario Reg-ioaal,da ,f1InanCi'amento' '·1' L'o'"nuo Prazo' 'Para
mentI) da primeira bomba atômica sobre uma cidade. Oomo se

' I�

dessnvQlveu a' pesqui�a que euímínon Da .e�pantosa explosAo? " Assislêacia Médica
" \ '

P d
� 'd L It' Em J939, as naçoes industrializadas Já possuiam todos os

-

"- ro uçao '8 81 Bconhecimentos -- em gra!lde parte teóricos - sobre a utiliza-
'

O Dr. Cid. Gomes, Subseeretarto Regtonal da
'

' ,

,

'

.

çAO da energia do átomo. IMas, com o' Inicio da, II Gnerrà Mun- . .. . .. \
:

,

,

'

dial, França e Rússia tiveram que suspender suas .peaqutsae. ASslstê!lcla MédIca �o INP�, vísítou a AgênCl� local
Visando aumentar e melhorar a produeão de

Na própria AI�manha bitleri8ta, numercsos ffsicOs atômicos do Instlturo, nesta cidade, dIa 1.0 p_! passado, quaudo, Y

trabalhavam intens":"mente. Mas uma bem sucedida ação pe [uetementc com o Agente, tratou sobre a, revisão leite. o Governo Federal atrUés do' PROGRAMA

eabot,!\gem aliada pos fim àS"esperanças �?S nazistas com a ,'técnica das contas hospitalares,' cujo serviço passa'
de ESTíMULOS TÉCNICbs e FINANCEIROS para

destrulÇ�O de uma usina de água pesada na Noruega, em á f lt A
_. . d'· d d' d O DESENVOLVIMENTO da PECUÁRIA LEITEIRA,

19411. ., .

' , ," ,

r ,a ser el o na gencla aquI se Ia a, even o pa,·
. ,

Restavam, poís, Inglaterra e EUA, que decidiram unir ra tento serem contratados três médicos. Com esta astá concedepdo aOB 'prodDto�es äe.leite financiamen

�sforçoS. O "Projeto Manhattan\' para oonstrução ,da bomb� medida, de alto alcance, serão, abreviados, os prazos to a longo prazo e com juros baixos.

atôm1ca"teve todo o dinheiro e recursos necessários, Cientis- de Pag·amenlos das íeruras hoeptteleres
' .• O 6rgão quel 6stl1 eoerdenando ests programa

tBS co� Albert Esteio, Compton, Lawrence e, Enrico Fermi ". ,
..

" 'a' o COSL'LHO NACIONAL d DES'ENVOLVIMEN
foram peças importantes' para o sucesso do programa nucleal! Amda, ni:l opertunldede, da estada daquela euro- .II.! '

, e ' -

, Ianque. Assim, em fins de 194., 08 EUA já possuíam U -.,. Z35 ridade no INPS nesta cidade, foram edoradesmedídes TO da PECUÁRIA ,-.,. CO'NDEPE.
'

em quantia suficiente p�ra. uma primeira\ bomba. visando iii implantação' do atendimento das coesulres . Aqui 'no Estado de ,Santa Catarina o SenitO
Com efeito, a 17 de Julho de 1945, sub a supervísão de de pré naral 'bem com.o quenro ii realização de con-. de ExCeDsão Rural - ACARESC 8 o Projeto Gado

Oppenheimer, foi realizada com êxito li primeira explosão , '- . \ "
. 'Lel'tel'ro são 08 responsävets pala execução deste

atômica, no' deserto de Alamogord9, no Estado de Novo Mé:xi- sultes de Ilrgêncta nos Hospirels comratedos pela '

' "'.
,

eo. Haviam sido gastos ,até entRo dois bilhões de dólares e A_ularquia.
"

,

programa de estímulo :80 produtor de leite.

empregados maís da 100 mil pessoas, Destas, contudo" apenas'
'"

NQs I casos' de consultas, de pré-datal ft gesfanl� ,Atravé,s deste financiamento o produtor ,ode

um punh�do sabia o que de fato estava sendo produzido Das comparecerá ne Agêncià apenas para primeira consul- realizar p!' seguintes melhorameutoa em sua proprie-
usinas atõmícas. '

.'
. • dernal

.'

dl . I 6 dade;
"

'.,
'

O presidente Tr�man, naquela oeastão, e.stava ellJ Post- I�, nas ,:m,aIS comparecera Irefa�e,n.te, ao consu I .
, ,

F d
'

,

dam com StaUn e Attlee. Numa coversa, Truman disse, de pas- rIO do Médtco Obsretre, sem necêssldede, portento,
1 _,... 0rmação e pastagens e capineiiras para

sagem, a StaUn que os EUA possuíam uma nova
:

arma com de voltar ao INDS _ Agência Local. corte;
"

.', í
,.

,

poder de destmíção excepcional. O ditator russo não demons- \ 2 - Canstrução e reforma de cercas: �

trou na hora maior interesse, contentando-se, em dizer que 3 - Aquisição de calcário e 'adubos necessários

Truman fizesse dela "um bom uso contra QS j�ponese6".
' ,,' às pastagens;

, Em Postdam, EUA, Inglaterre e China (dê Clliang-Kai- C·
"

· 'N,

Chek) enviaram uma p�oclamação ao Japão para que ,se ren·' ,

" ',O''m','u' n. ,l,Caç,a'o· � - Aquisição de no,i1has, vacas, 'fi reprodutor;

desse. E, preciso 'lembrar que a RÚl!sia vermelh�, m�ito velha. ,

5 ""7 Construção e reforma de estábulo;
camente, não havia ainda entrado em guerra cQm o

.

JapAo; 6 -:- Aquisição, de ordenhadeira mecânica, ou-

O Kremlin � declarou hostilidade contra os nipônicos no dia \ R�dl BruDs, estabel.ecido:à Rua Venâncio tru máquinas 8 equipamentos necessários '8 produ-

segUltnote ao ,da rendição' incondicional do .JapAo, a 14 de'- da Silva Porte 'n,� 60ß ._ fone 720291 nesta ci. ·1'1 éãó leiteira.
-

I ,�

agos Ä' R'dio" Tóquio, a 28 de julho, não fa�endo qualquer ,dada, ,d�sde 1957 com ofiçioa de refrigeraçã0, Os juros bancários são de 7% ao ano e não há

menção ao ultimatulIJ aliado, anUnCiavA que Q governo nipô- jl1to de areia, pintura8' e v6nda, de peças; vem
II correção monetária. '

'

,

,'�

nico continuaria a luta. Assim, os..
EUA decidiram realizar o atra.vé,,S ,deste ._semanário a,gra.decer.• o, nre,sUgio II O prazo' para de�olução 'daRte fiüanciaqlento é

bombardeamelÍto atômico.
'

. , ,

I .,- ,

,

Quatro�i4adestoram escolhidas: Hiroscl),ima: Kokura, 6- a' colaboraçao que sempre teve de seuS fre- de até 12, anos, cam 4 anos de 'carência eu, ieja, s�

Nagasaki e Niigata Hiroshima com 326.000 habi�antes, possuIn- gueses e amigos; outrossim recomenda' aom ' o agricultor recebe o financiamento em 1975, s6' co--

do, importante base naval, era a sétirua cidade:do pais. A 6 de todo prazer o seu substituto e competente ' meça a devolvê-lO em 1979.

agosto, foi destruida 60% da cidade com dezenas de Qlllhares técnic'o sr. Ervino .KeJbert. ' Os limUes deste' fínanciamento são 100 e 1.000
de mortos. Kokura escapou, pois na ocasião OSIB-29 'ianques P I .p f

A'

d I"
.

{
.. "

!nao encontraram condições de vlsibllidade favoráveis. Nagasa-
"

I e a ,re ereDCla agra sce vezes o maior 8a .,rlo m Olmo 'flgente D@ paIS

ki foi bombardeada a 9 de agósto. Era a Il.! cidade japonesa
'

RUDI BRUNS (Cr$ 58.000;00 e Cr$ 530000,(0).
'

,

em importância� Possuia 250 mil habltantes,com:grandes esta- Jaraguá d?" Sul, AgostQ de 1975.
"

-

Cabe também a ACARESC e o projeto Gado

'Ielros e rAblicas de aviões. Era também o màio:r centro !ia- ea- " Leiteiro 8 �liIllis'êDcia Técnioa às prOprIedades finan-
t�llcos do Japió. Por fim, Nüg"ta foi poupada por se locaUZar" .

d
-

muito distante. (ABIM - Agênoia Boa Imprensa) \, ,e
m8 as.

'D�jair Pereira, Tér.nico Agrícula:
'

�E'ngenheitandos' de 1975, , Exten�ioni8ta RUfaI da AC�RESO.,
"

" No úl,timo mes de julho Oidjurgeit, José- Gervasio
formou-se a 15.a turma da '

Bemardes, José Luciano D.
·Faculdade .... de�,Engenh.aria' ...n$il�I:!,A.njos:;;, Luiz, Geraldo'

A Associação, do Aço da 'Região 8u,'1 "A A RS",'
'de Joiri'irille,' tendo como Schoene,' Luiz Massatosch

paranInfo o Exmo. Sr, 'Gov. Morikava, Marco Antonjd G.
é uma Entidàde pàtronal, fundada em l,'ó de novem- ,Antonio Carlos Konder Reis Nicolazzi, Marcos Defreitas"
bro de 1963, que congrega empresas comerciais e in-,'

e patr:ono o, Exmô. Sr. CeI-
.

Nestor Silvio Scheller, Os- Existe neste municfpjq, Bc 18 km. desta cidade

dust�iait] ligadas ao ramo metalúrgico 'que tem co-
so Ramos. Os novos enge- 'ny Ramos, Paulo C'ésar um beUssimo salto de .gua com aproximsd8'mente

mo' uma das prl'ncI'pal's fl'nall'''ad''''8 a de "despertar 30 m' de 'a'ltura perto' de bo'a rodoVl'a O torreno
U '" nheiros mecanicos são os Ferreira; Roberto Gonçal-

• " .

Il conciência nacion81 para 8 importância e' parà seguintes: Antonio Amilton ves; Romão Petry, Rubens que acompanha o saltQ é só capoeira, ,fácil de

o aproveitamento da Siderurgia;, esludar e di'Vulgar B.arbosa, Clovi's Juarez Cam- Guilherme .Teüber e Sergio limpar e excelente para a constrtlção ali de uma

problemas da indústria e com,ércio do' ferro e' do ' pi8cin� natuiral, bem ,no finsl do salto. A CELESC
,

.. pigotto, Edézio
.

Fernandes ,Rdsa. . d
.

f
.

'1' � I
.

aço. Vieira, Geraldo Alvino Strat- Aos engenheirandos de po erla ornecer a energia, I umlD8B·uo-se ,co orl-

'manri, 'Geraldo Gouveia 1975 os cuprimentos desta,'
damente O salto, cem grande efeito ,ótico. Seria

,

f,
uma belfssima atração noturna com poucas despe-

Medeiros, ,Hans' Dieter '

o!h�.
'

,8a8. 'Sugiro e'nviar um" fotografo para a n.O 740 ,da
Av. Getúlio Vargas. O material seria submetido à

direção 40 �urismo de Jaraguá: do Sul.
'

, Ass. Attilio �ereseto,
'

"\ "

\

São convidados os senhores assoeiados desta

Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Or-

dil'!ária éS realizar sé no dia �4 de. agC?sto d� 1,915 à�
.� ..' ,','

�:�O horas, em sua sed� SOCIal, SilO a ,Rua _

Pres EPI-" r;; "

,

I � ., ' ,

,.

i!lCIO Pessoa, la33 na cidade d,e Jaragua do Sul, Es- D, R,· Id·....
.

,.

tOdo de Santa Catarioa, a fim de discutirem e delibe- . P,., 8J�O 0-....upapa

rarem sôhre a segu!_JJte ordcem do dia:
I '

'I '

� II, ADV.OGl\.no' II "..

l Pir8,'q�,�,��n�a.EB8�8�m9 d' oGU��i:�bDaá" pme,�naiC,í8PpiOerfedl'�
1.0) _ Presla,ção de' oolas

� \;:".., \' "

' ,
,

2.0) _ Eleição da Nova, Diretoria .

•

" .

_
'

'.'
l «;oar-sB no curso de Teologia do Instituto Bi

, 3.0) _ Assunlos de inleresse da SOCIedade
,

'

ElitOrlt6rlo ao lado da Prefe�tura' , ' blico (Boa 'I'erra) da 'igreja de' Deus O nosso II
L �

conhecido jaraguaense sr. -Rudi Bruns, ao qual

"II'Jaraguá 'do 5ul, Agosto de 1975, ,. JARAGUÁ DO SUL
'

I'
este asmaoário deseja pleno êxito.

Haroldo Wolski - Presidente da A.A. Koblbach ���,,,,,!,,,....a)..._,GIh:o- .._�.._...... ,

\.

Estado de Santa Catarina

,Prefeituta Municipal. 'de
,

. ]arBDuß
\

do 6ul
PORTARIA 'N. 27/75

.

i RUDI· B�UNS APERFEIÇOA.SE�
.

. � ,
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ABC. Assàciaçãti ,Brasileira de

/

Criadores 'Concursá "Para, Bolistas' do Pabe Edital de Primeira e Seguíllia 'PraÇJ
"

,

'

.' "'",,.'., ;fil�DS da TrabilhadoFBI Rurais, �'DOU!:r Álvaro: W8Ddelli Filho, Jiljz de Di
No' periodo de 2 ª' 12 de outubro, aAsaooíação '

:- raító da Comarca de Jaraguä do Sill,
,

Eahidol de
Brasllelea de Criadores -/é ABC ;......!. reali�ará . I;1R A �ETAESC" a tend'e'ndo a solicitacão" do Ser- Santa Catarina" na forma-da lei; etc.
ÂgUá Branca, em São Paulo, ti XIV Feira Nacional ,iço E's,peciàl/'de Bolsas daBstudo dÖMinistério�dó

'

,,' ,'L ',.' ,',' ,

de- Aßimaisr
'

( I ,'"":"',
)

i
,

"

,

, :Trabàlho. está orientando 'ao� Sindicatos de Traba� ," E� �e�lIlmo (art.' 687 d2 'CPP)" faz' saoér, O se.,

" ,,-' 7

", �,.
' " '

,lbadareS Rurais n,a realiza'Qão de comcúrso COmemo- gQinte: ,Processo: EXEGUÇAO· .Exequente: ,CENr-
O pra�o para inscrição ,lSerá enc'erra,do' li 20 ,rati'O'o ã Indevendênciá,'do Brasil, entre estudantes ,RA R. MAEOOLA< Execlltado; ALFONSO GES

de agosto, deven.do O� interessados proc'urar a sede' \bol.sistas,. do P,E"BE, fil,hos).-de. agricril�!?,fes' sind�'cali- SNEH •. Im6veis a satem pra(leadp�: 1} UM TERRE'-
da entidade, à Rua Jaguarib'e, 634, em São Psulo,' zadOE. '. ,'. (', NO, situádo _à, Estrada GJllarl:ljlrva" mun,icípio de
cam, '8 máxima urgêncis, para gáraßtirem' a apre-, I )'

, "

�

"

Cqrup�; :desta Comarca, i!\len�lficado pel,. IBRA sob
�ent8ção de seus" a'Ílimáis.

"

1.'" .A,Iém 'do concurso ,de pompQsiçpes e' traQalhes D.O Q3 010 020 310860, com' as seg,uintes' confronta-
.

I '
'

"

,

I , "manuais; \08 ��nd'i�at<?s, .

Rind,a.
A p��erão parti�ipâr. ções: FlJzende frente COm duas' linhas 'em pIaDos

'lTodos os aoos o', volume .de insci'ições/ para a' desta �rom.oQa.o dlstnhllfnd:lI P!e�los aos, bohllst�S diferentes, sendo uma cdm HO ms, em terras' de

Feira li1aD-�élD um ritmo le.nto até o mes d'e agos- qU,e,
.

no primeiro. ,semes'�r�, C)bhverslI) �o�asa, partir Ada'lberto Jansc,t e a outra, coiu" 200 ms., em \ 'ttl,rras
\ to, �centuand,o.se n0lt últimq_s dias Ido pra�o ,de 'an- de OitO ou ,CO�C�ltO ,equlvale�te, na �hsCl�hna ars- 'de Alfonso, Heinkeldf'Y e Ostaldó' ßeinkelciey, '

tra-
\,

cerramantó� Este 'an!?, porém," já em julhó �05 bo- TÖlUA do B,nASIL." "

" ,
"

, �essão dós fundos, COol 300 m2., em,; terras· de Ja'
vinos e 30 equinos foram inscritos, o ,qu"e faz pre-

'

''Os prêmios vari'arão, de conformidade, eOD) 8S
cab Mokw8, e'xlrema[ldo de um lado com terns ,de

,vér um 'co91parecimeliüo fora do" COÍnluÍl.', ". �osslbi]idadesl de càda Sin'd'iea to. Sugerem.se livro8' Le�'poldo G'onsk�' e �981do HeiDkel�ey' ,e, de out,{10
d'idátioos. como di'cionários', 8tlas, obras' IHeráriu lado ÇO�l d:l:laa hnb�1lI em pla?os dlferentss(, sende

,

" ,Vários fatc;n,:es, cön,y�tgem.l parI!- 'esse clima ,n,a'ºionais, medalhas; diplomas, artigoE1 de recreáção DIpa ,em terras de Alfouf>o Hamkeldey , ,8' outra eUl,
,

inesperado: a própria situaçã'o de negóoios na árofl,,' e desportos, viagens, cader.netàs de' poupanQa. A"en�,'" ter,ras d� .WaHer Ja,rcTk, c()n-t,enào a 'area .de l?O.OOO
dll' pecuária; os' incéntivps de financiamentos oficiais trega, sempre"'_dév�rá ser'vfsita em solenid,ade' chica �s2., edl�lCad�, com UMA GASA ,para re�ldenCla, da,,: ,

e partieulares a, acima: de, tudo,' o crédito de' su· iii rßalizar-se no decór,rer da Semana da Pá'trià, pre�
vldamente ,r6gl�tr8d� 'sob n.o, 39836, do ,hvro. D.O 3 �

ce8�0 qUe 8ssa feira somou ness8�, 14 ,anos de ferepcialmente no, dia 1 de setembl',ó. " !, as, fis: 38, avaha,dos :em Or$ HtIJOp,OQ (dezOIto, Ul�l
.

tê
. '

", :-'. _

.

.

,
�. ',' cruzelró!!). - (DepÓSito: ,""'" Com o próprio executado.eXls

,
nç_la, .

,
.

:'

concurso de ComPDSlçoes, Álbuns Q Carllzes , PRIMEIRA PRAÇA: Dia l:c' de setembro viodollrd;
,

� . d' d R' '; .' ,

"

'.
,.

i
.
,_

','
.

às 11',ÓO horas. SEGUNDA, PRAOA:' Piã-Í5 d,a, se"
Os pecuaristas e to o o vrasI1 lá SB acostu· Neste categorl� os trabalhos>serao elaborados' tembr'o 'I·'ndo.uro' a'a 14'00 h',

'

,

be' 'pe�,,' t' m Sio Pld .
.

"

'.
. . . , .',' Qras, c�so ,0,8 ns

,

,maram 8 'S8 sneoo �ar e au o no mes . e
, exclu81,'amente Prelos bO�SII!l,t�S d,q PEB.S. '.. Dhorados não forem 'arremata,dos na la. praça pelooutubro cpara. 8 Feira Nacional d'e Animais.' ,,' QIl_anto ao ��ma ,poderá; se; �scolhldo u� ��stel!l,: valor da aVl3liação 00 preço superior. : �OGAL: No,

UIÓ progi"am�l ,de festividades e acontecimentos, .":"""', Fstos e .'ullos da HIstoria do Br,asII, "

"
. Edifício do Forum. Nos aut08 não cOnsta haver con-

inid'itos está sendo organizado pela Associação �'Pap'el"d8 ,sgro:'l)ecQário no de.envolvim9nto· tra r�feridös bel;tl!l qualqli,ler ônus "9 ,'riêm recursQ
Brasileira de Criadores. para a Feira de8t� aDC))'. do,Pafs;" .

�',.1 '

,

. '.;' pendeBt�' de ju)gBme�to: Dado e ,passado nesta. Oi
, ',-7 O Tr{i,balhador,Ru,ral e,�ua Ifa,ruiha 'e' tam·', ,dade de\Jaraguá do Su'l, ,80S' doi's dias dó mes (ie
bém meta do Governo;, ,': ,':', ,l', • .' 'junho d0 ano d. mH novecántos 'e setenta e

'

'cinco
J

'- S.ega;aranQa e pr�o;teQ,!o �o trabal�adQ.r .ngm- '

Eu,' (a) Amadeu, f,iahfud; ,EscrÍf,ão,. b ' subsorevi. J

fl'oam maIOr progr�slo '6'COUQmICO do, Pus;
. � _ ,",; J

"', .' ::' ,
'

'� �mpottânCla da ár,ore "para o equlI�brJo ,
."

"
" "'. . .'

'

, :;. ,

,

ecológiCO da natureza. .' "":- r.) Alvaro Wanaelh FIlho; Jóiz de Direito

I�
I

••
, I'

'. (.
� :.

,"í •

j , / �

"'S'ASADO ,·�,t6�Ó8-71i:,
\ �' ,

.

,,"�I . r

,:f,

. '

)�
.�. J

/ -

j ,
'

'-- "" •. "

I
'

' "

UmBancooom raízes'naterra,
.

.

.
.' �

�
. .

-

"

.

.. '" 1

i' ,_

".�� ; t..... �.. :..;: .�. ;.
� :� ••; 'oi, _'t:.;J "'!i.:",: .�:s .;�-..;:o.�' J�- '""> :��f'_'"

,

Um Banco no ql[alybcê po�e r
.e, ", • ',l I •

confiar porquf está fortemente enraizado em Santa __'�. )I .»:
Catari�a, Wm Banco que nasceucresceu e produziu seus frl;ltos" �',,"

,�" aqui. Financiando e promovendo o progresso de Santa Catarina. �,'
O BESC está CQm suas ra ízes plantedas aqui e é aquique ele ,fIt,�

produz e cqlbe seus,frutos pará rsdlstrlbu í)ós',alils ,,;; �

catarínenses-O BESC espera quevocê pense cornuete, ';' �-
,

BESC, um Banco ,da terra ' '; X'\�,; "

, '

.

.'

"

, :�,�1 1,&

fl!C'BESC
','

r " .�"',-\,i', ':
.x. Banco'do EstàélodeSantaCátarinàSÄ"'\.

;-.
"

,.I J.

/
I

.> ,7

"
.:

"
,

" ' "�

J
I .Ó:

,

Os ilÚeressadoÍil em jnscre�er ariimàiideverão
p1roéu.r:ar a Secreta�ia dá ABC, 4 Rua

f J.aguaribe,
. 634; em São' Paulo, para não correrem' o risco, de,
ter 8i inscrJçõ.s recusadas por falta .. de espaço•

...... _,
I

P'-�IN. 4

'Pedrinl: t,

,
,

-t: "'ln a I i,Z3
.. ..., \,1

'DIscurso do
if< ' , ,t, '

�)�{l J�J���_i

'"P:(esid:ente
, "�����lt\1'.�

Ge,isel:
"

- "

- Flõrianõpolis, C58.76) -, o
deputado .Netson Pedri'ni mu
,otdo do dicionário d� língua
portuguesa de '

Caldas, Aulet,
leu no plenário da' Assembléia
Legis)aliva

.

o '. signifi'cado. da
., pil,lavra "dtsrençãn", quando em

segú.ida passou iii aneüzer o

piscurso' do Presidente' Gelse!
proferido no último dia 1.°, ii
nação brasileira. "Dentro dos
Ilmttes dos - perttdos ' póH íeos
cheguei: ii \ eonclusão que es

<

pelütcos l)rasileiros não' se
aperceberam 'da. imaginação
criadora propalada pelo Prest
'dente Geisel" - afirmou 'Õ de
putado 'Nelson Pedrlril _' "'poisI , '

o Presidente' foi claro lio afir-
mar que o' afrouxamento; a

ebenure,: será, epltcade nó país
pradaliva ,e

. paulatinamente".
, '�Í'(Js8eguindo disse o parlamen
,

tsr .que "àqueles que ,queriarjl
fazer contusão" fícou bern claro
'que a distensão nãe se faz
apenas na polmca, ni,as . ainda
na parte

-

social e ecenomtés'".
, 't�o ßresi! à.cima·�os' parlidos

.

para 0- rnovrmenrö revolúcíóné-
.t tio de março de 64'� .prosse

guiu ---:- que estabelece." como
modelo brasileiro o bi'nômio:
desenvolvtmenro e 'segurilnça, ',( a �egüraÍ)ça que se 'ubtem na.

medida .do deeenvelvímento .

asseverou. Disse ainda ,ö de'
putedo Nelsop Pedrini "que 'o
ststema polfli,co brasileíro é
"sut-genens", existe pera -" dar
rranqutltdéde ao 'povo; e ainda
poderá,vi,r a servir de modelo
pára. outros povos. .

.t; ,
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OOHR_IO -,DO PQVO ,SABA.D,O 16..08-7&"

e', idéia. poderã ganhar eórpe," O que não pod-e'l\á 'ras obrás de inf�a estrutura como é o cllso'de hoteís,
acontecer sarä deixar as equipes sem atividades até entre ó:utros ítens, A verdede, é que até 5 de Outubro

o ,fióal do ano. **� Por falarmo:s em torneio tam'bão. pelo menos, o Palácio 'de esportes estará com sua

poderá ser rêallaado uni com agremhlQõsi da região. consrruçãc iniçiada em jaraguá, o que não foi posst
Proposíçãe neste sentido foi apresentada 'pelo Pra- vel em, virtude' do mau rempe reinante.

"

sideote Mário, Rasweiler quando 'do jantar, de eon- "- " ,

,
' ,

'.

,
frat8rnizaç�o àm comemoração' aoa 40 .anoa da Liga ",:,

' 'O ,Bolão de Jaraguá
. de Joinvílle,: Este torneio começaria imediatament�, ' JASe

Geraldo José Comenta... a única distância que separa um 'scerto' fiual para - prepara-se; para .

-:

. '�,
I .

.

\, ,

inicio das dj8plltRs�,refere's8 o quanto, América e' Sob o, comando de Arno -Henschel o. seleeío-.

'1) 'Por uma' questão 16"g" d
.'

J
. Oaxiae vão, .cobear,: para atuar 'na competiçao. *=1;*, O �

, .
.

,

.

,

'", CIo.
. rca.

.. as .eoísas, '

.. ogos
y na�Q Ql8SCUU�0 de "Bolio d,� CME local iniciou seps

Abertos' de Santa C8tarlO;a, deve ser 8t1Sunto de torneio Jorge Qllaridt de: Rio Negriftho. pat,rnci.nado trelO�m,entes JH�m vistas. a' sua n,articipsção nes

d ·t ue em qualqu c tá
. . pela Liga Oorupaense de Desportos e que l,eun8 8S JA C

to: ,

es aque, ._'"
er, om�n, no espornvo que se S.' , d,est, ,,8BO,', �a..,cidade de Chapa.có,., Alé;m .dos

f A reumao d Ch Ó PC d I' J equipes da Seg'ónda Divisão. apresentou em., sua ' -s. , "

sça. ;' e . apec qua nao . ec IDOU ' o ii
'

'" tr.eH,lOS nas caDcha8 do CA, Baep'eD.d. I .dIvers,as . pa�,.,

d cíd d d d t· ã 76� 1, rodada estes resultadtis; GtiauDY':-Sxl 'Fam,brini·
Dome a a t\ s�, e, a compe IÇ o em ,ocasi- tIdas al!lis'tos8S foram realizadas aquíe .em Joinville.

ODOU até certo ponto uma surpresa, pois .a decisão
e Mocevim 3xO Colorado. Ainda sobre .o futebol .eo- 'l'ambém o selecionado· feminino iniciou na últi-

8 que chegaram os Integrantes do ,Conselho 'I'écaí- rupaeose vem a Jnform,açào da-que em IRip ,Negri- .ma semana 'seus preparativos 'mas' encontraram,

co ,dos JASC. poderfs ter sido comunicada um mea nho será desdobrado o, clássico' Ooutíaental , �pi-' algumas dificuldades com, a ch&'madá Bola Pequena
ou dois depois da v.is.to. ria feita nas cidades preten ranga. D. Pedro II de Oorupä .de folga na rodada

e, achamos, mesmo de que "iniciar 08
.

treinamentos

t t
'recebe a ,isitâ QO Estrêla ,de Nereu Ramos. ,�oJ;'I; < i':l

den e8. o que, perml ma a certas tomadas de peai.. -

. "

' .
.

... , .,. agora ...com Bola,Pequena na paete femioJ.lila é mui,

ções. dos municípios: re�nvidtcantes_. ,É certo. que

II
',.

.

.

to tarde, levando em consideração que até a sema-

OOrrIa processo na Just,lça desta" CIdade,
. pois 'um

O -'t'
;

-

d"
I

S"
... .. na passaà� estas -senhorss sómente jogavam com

,radialista haV:ÍlI\al,1unciado a existência de doeumen-

". ""._. ,es' ,a,,q.U.,es ",' �,a', '", e'm.a�n''a,,'"
. ßola"Grande'. Mas todas'.6st8s dificuldades deveiíio

to 8ssinado entre o DT e o Prefeito" de .Tubarão e
,

.'
ser t�anspó8ta8, e até' os jogos· de Outubro em

DO qual os conselheiros se comprometiam 8 levar. Cnapecó ie consiga uma boa .perforo;l'ance dos COB-

os, JASC de 76 para ,a cidade sulina. A decisão ' vocados em. ambos:os s'exosl·· " .

. ,'.

deixou as Prefeituras das treB cidades em dificul ..
'

O" f It J""
'

'<,
"

,

'

I
'

d�das pois o Orçamento finan,ceiro de
.

76 deverá que a t:t pa�� araguá () , Man tempo, reinante
.

,p.f,el·udic,QU
ser elaborado até fins de Agôsto,

!

e 'sentlo assim ser séde. dos' JASC' em 76/ 'p"
oaso ,fosse,. �ar8gllá' 8 cidade, escolbida Eugênio ,,", rômoçÕ.e� ,:esportivas em Jàraguá
Strebe e ,sua eq.uipe poderiam destinar certa im 'O inícip daI obras de�' cónstrução do" Pa.Jhio "

" A I,·ntensa- chuvarada d�raote 'oí últimos dis.s,'
par!âoci� para as primêiras deapeAas. Sabemos que de. Esportes de' Jaragllã. do Sal, a· set.· cOfis,truíd()

�

mUlta COJsa fa}Ja p!Jra que JS tenha ,condições de, pela IMCOL desta cidade com coordenação do Depal:.
motivoU o adiamento de yárias con'lp�tições espor'

sediar a eompetição, tais como 'a falta presmente' hmento Autôriom.o de Edificações" (DAE)' deveria
tiva8. O jogo Vita Lenzi e João �e88oa marcado

de um Ginásio de Espo�tes para ,2.500 pe/sBoas en- ter aoqntecido na 'sem,ana qU8"passou, o que não foi
pará Francisco de Paula ,no úJtimodoDiingo a tarde.

.

f.
. .

teve que set adiado de comum acordo devido a8 .

tre outras COIsas con ormé nota que inserimos ao pOSSÍVel �m virtude do mau tempo reinante. Como a chuvas e fieàndo o
\
mesmo' para ,B8r' realizado

'"

lado com 'o titulo '0 que IaUa para Jaraguá sediar Se'ma::l3 inIoiou co'rn �xc�len.td tempo,· � de �e',' eape· lil
08 JA:SD de' 76. 'Qua'nto ao, inicio das obra�' do gi rar que 'o Dr. Luiz FernaQdo Philipp responilâ;,el

áDian, i a tarde c()m arbitragem de João Nunes"

ná8io de fIsportes cremos que o mais ,ta.rdar' na' pelo DAE. na região, eS\f'ja' .em Jaraguä pli'ra' d,e-
Sebastião dos Zanta8 Ademar' JUDgtpn. Este é � o

.

semana que vem as sondagens ,serão iniciadas. e _terminar o ,inicio das sondagens ,par,� p�sterior' illí� últ�mo jogo do Torneio Luiz qODzaga Ayroso• con

se ,isto nãoo aconteceu} antes foi devido ao mau cio das obras. ,Como o OT dos' JASO'opinoJ] dI! q.ati
qUlstado pelo Botafogo, da' ,Barra do Rio Cerro. O

i amista,so que o, Baependi faria com o Pbyssan,du
tempo reInante Da semana passada. As demais obras um munic pio para sedißr a cdmpe'lição deva t�r um B

é
. E'

�m . rusque tambéol foi· traD.ferido� para outra

tamb m Importan�e8 ,s,arã9 mais faceis "de se,rem Palãc\o d'a sporias com cB.pacidade para 2500 ,pes'l' o'portunidade. 8&t.,ando igualmente acertada, a re:a1i.. :

concretizadas. O CT dos JASQ preferiu. cumprir a soas. inquirido a. reep'&ito da obra a ser edifioada .

ris,ca o qu� estabe!ece o art. 11 do regulamentoi ou em Jaraguá se a
. m'eBm� continuaria sendo ,para

zaç�o de jogol amisto.sO's daquela equipe .com I o ,

.
'

Ih
'

'AO f f
' Juventus de nos8�' cidade� O único jogo prograllla-

sela d� esco er a cidade, para 76 que tpnha ao 2.0u pessoas, ante da. Pre eitura al:Íli1Dciou que de
. do à que foi j re8liz8�0, .foi ent':e o' Selecionado .da

meno� gado inicio nas obras necessárias. E Jaragua acordo com o CT a obra deverá· ser projetada 'para LJD f

paga pelo que não. deve. qual seja antes o presen., acomodar,o núm�ro tlxigido pelo" Conselho Técnico : • ormádo: por juizes, bandeira.8, represer:ltantea

te a' tl'gd d··d d f tá· fó I d' JASC Al' d P lá' d' E
e Integrantes da J,DD Qönfra 'o Gua'raDv da' Ri'o da

. r era re Igl O' e orma con r na a rolDu a os .. em o li 01'0 e sporte@,'noBsasLuzI.Este,logrouvencerpelo altisscu{a,nte marca-

que tem validade agora. I:!lste mesClO art. é o' que autoridades iniciam moviment()1i DO sentido de dotar
'

aá poderés ao CT de exigk das cidades seUc.itan'=, Ja_!a�\lá de mélhor' infra. est,rutura. esporti.v.á qual
dor de, 6x2, em jogo�di8putado ept, uma, cancha, .la;

tes qu�e as' o,bras de, i,nfra estrutura 'esteJ·am p'elo sela, implantando 1 pista Olím,pica para Atletismo gadíssi'JIl,a mas com bons ,lanc.es, e üm placar.. que
, (

agradou ao regldar público qúe' . compareceu
.

ao

�e��� ,iniciada até 5 de Outubro data da próxima fala-se em implantação da: mß_8ma jUD�O a :praça de .

estádio, do, Guarany. ,que ao que tudo "indica deve-·

VIstorIa. ' " . "':',:: espqrtes do'Acaraí) duas Jcanr-hªs 'de. ,bolão com 4

2) 'Para mim 'ê motivo de satisfação falar do pistas, um stande de tiro e cancha de' boeha.
rá volt�-r as, dispulas da Segundona. no próximo

B.eira Rio Clube de Campol um dos cartões de, vi- Pelo que se observa a d,ificuldade maior· do
ano. A ,Gincl)n& de .Motocas prom09�0 dó Rotara'ct-

. Club,e de JaraguA floCou para o dia l.0 de Setembro'

�Ua da ci.ty. Falo isso ,Diesmo não sendo siquer mupiofpl.o eSlá exatamente na rpbra de construção Jambe,m devido ,ao mau,' tempo.
'

' -

.

'':'
' '

8ssociado do clube O que ,espero aconteça r breve 1;10. Palácio de Esportes. pois· em irnplantaQão já" ' ",

paraipqder desfr,utar daqu�las delicias que DOS contamos com c complexo '. espor'ivor,sociaJ ,do. CA' 4 o lugar para 'O FS de" Ja'rag'
,

oferece o clube presidido, pelo amigo, Evaldo, /'
Baepandi; o. B.eira Rio conta co� dua,s csnchas pa'· .. '

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

'na

Schiewe. Gomo já falei antes do Baepéndi, dou um ra Tênis e b�m' como a piscin�; a pista de a,leti�mo ,no 'certame do' SESI' em 'Joinville
,recado agora p,ara que os 'associa.do8 do Beira Rio do estádio Max Wilhelm, também poder� ser ampli,

'

"

.

'

.

Be c,onscientizem do ,problema da falta 'de pags'men-
r

;,ilda para,disputas dg alé·�OO metros. além de se .' O� SeleCionado ele, Futebol de SaJäo do SESI de

to de algumas rpensalidades. e para aqueles. que falar i,U'DtO,80 futuro .8stádio' do Acarai, onde uma J�ragua do Sul", c!asslflcou,:,se em 4.° lugar Das· dis·

desejem ingres§ar' como ,.
associados o, recado é pista se!,ia implantada; Dilas quadras cobertas, é pUlas ,finais do cerfame cafarinense sesiano' da moda

est�: faltam soim;lote '98 títulos para que 'o' núm'ero p�tr8 ,alusão que, o CT faz com relação a Jaraguá. Ii�ade Alé� �� laraguá p,!rricil'aram as seleções de Joio

de' 500 Dssociàdos "seja ati.ngid'o. Já está· �m tempo Também neste sentidÇ) as empresas que contam 'com, vrlle (campea ,do ano passado)
.

CllIçödor c/Tubarão e

de você ser um dos 98 qQe 'faltam. Até, o final dE!' Mn,ch�s serão ,is�t8das � acertQdas uma solução pa- Blumenau, sendo 'eSla ii campeã desfe ano. Segundo

Setembro Ivocê adquire seu titulo pel9 preço anti;:',· ra o problema� No toC'aute ao litande de tiro e can- IZeca LanZDa'ste� ii equipe se� a,presenlou bem. e as der·

go., pois 8. partir daquela data �le estará valendo 5 cha de bocha. isto: num prazo inferior a' 30 dia8 S8 r�tös foram' frente ii rec.onhecldas E..quipes, A parficipa

milhas. Apresse-se- e defrute da comodidade do ,implanta. as d:Das' canpha8. Mas os leitores de çao dos comandados de Zeca, começou no. sábado

Beira Rio. O. comercial foi dado.,
'

O "CorreJo do Po,o" h�� �gora o despacho do ,OT 'quant-Jo Jaraguá e
..
Blumenau. fizeram um .bom espelricülo,

/, dos JASC com uihção a Jaraguá,'
, , perdendo Jarilgua'por l>xl ,após vitória de 1xO no '1.0

,Jataguá do Sul, 'segundo aquele Conselho se, tempo. No sábado tíipda laragulÍ cumpriu. mais duas
.

rescente dá 'falia de um ,üinásio d'e Esporle's com ca- parlidas com d.esgasteJ�sico acentuado pöra osseus joga-

� A reunião' do Conselho' Técoic,o dos JASC. no pácidade para 2500 pessoa's; duas guadras :;:obertas;' dores. Perdemos na -8egl,loda ii1presen,lação para ClJeagor i

últinio dia 9 em Chlipecó, determinou a data de 5, uma pista de Alletismo com desenvolvimenro de 400 ,por !xO a"ós�1iI bola te,r se chocado Irêá vezes nd trill

de'Outubro como a última vistoria em Jaraguã, an: meiros; Duas canc'has" de Bocha e I,un Stande de ·!irQ•. ve do goleiro ç�çi!ldÓre'Dse. acompanhando a·má. sorte:

$6S de se conhecer o. nome da cidade que será sede As oUlra's cidades'que pleileiaJ!Í' o sediamentoano que No terceiro encon!ro realizado também nO,säbiildo per·,

da competiçãQ.. e.ln �976. estando 8S cidad,es de ,fara- vem, economicamente inferiores ij Jaraguá considerado demos I;lovamenle desfa ve� paraTuba�ãoqoe\�p ...esen·

gUio Tubarãó e Brusque' a reinviàicar. Cremos que· {) D, parque industrial do Bstado; também apresentam, rou fut�bol certinho por Dxl�· resulrado jl,lsto pelo 'que

alé lá o municr"io já terá em andamento as obras deficienciö e o despacho do CT após as vislorias é· apresenlilram, as equipe's.
.

.

.' '.

..

.'

a.Dontadas no 'despaoho do ;CT quando de sua visto- o seguinte: Brusque !'Ie re5cenl�, da falia de um Oi/Dá . No domingo ,pe'a manhã h,ragua' e Joioville se

ria para JarDgu§. Falta para nosso município, Gi... sio de Esportes para 2,500 pessoas. (mesmo já tendo, c:onf,rootaram III a equipe da Mllinclllester dccepcióõou

�hio de Esportes para 2500. passoas, pista de alle sid.o duas vezes sede dos· IASC) e uma pista de alle- levando uma sonora goleada de cinco gO,ls 'a zero, de

tlsmo para. d'esl>nvolvimento a,té 400 melros, Stande liSOlO com desenvolvimenlo para 400 melros. É ii ci- mOJJstrando que sua'. equipe mesmo sendo a campeã
. de Tiro. Cancha 'de Bocha.; Dàas Quadras Cobertas, dade que em menor' .praio de lempo poderá conéluir �o ano passado te possuir os mesmos elementos, es-

além ,de pistas de Bolão. M,ãos ,a obr� minha gente. as obras, islO alé os Jogos do próximO ano. Tuba::,ãó :.. tacionou ficando oa últimll posição. ,

**"',0 festiul @sp'ortivo do' Acarai adiado 'devIdO o se rescenle da' falia do ginásio de esportes, pi81a de', .' A classificação final ficou d'a seguinle maneira:

Olau tempo reinante no último, domiogo; sará levado·
,

�t1elismo. 'pisoina com poço para 'saltos, duas qua· Blumel!ftu (camp�ã); Caçador' Jvice), Tubi!\rão (á.o lugar);'
li deito com, 08 "-E!l!Imos joJ�os e horários numa ou- dras de fenis. duas ca.ochas de Bolão e ,um stande de jar8g.u� do Sul (4.0 lugar) e jpinvile na última posição.

tra oportunidade. NeUe ,fim de se.mana não é posai· t,ho. \
. ; .'..

.. .'. Jaragua dp Sul i;!pr�sen'ou moção reinvicatória p�ta

'ei d,avido a grand�' festa '�r�ligio8a social em, Rio Nosso municí'pio deverá ser visitado pelo COlJ- sediar em 76. quand'o dlJ'ef�rmeridode de seus 100 anos

Molha. *** O Presi!iente da C�E. S�egmar Beno selho Técnico dos lASC 'em 5 de Oulubro quando 8S a ,fase classiJicalÓria· e final das disp�llis. hav.endo pa

Lucht falando Bobre a partiCipação de Jareguã nos 'obras em apreço que falIam naturalmente 'já ,estario ra tinfO desde já os esforços do encaregado do Ce.

JASG em\ Outubro na longinquª. Chapécó: '''Para 'iniciadas, e .com bom ritmo. O 'qúe muita gente, es- tro Social do Sesi ,Sr. Adernar Lalin Fr�setto e dos

fa�erlllOS bonita tlpres'entação lá, sómente'levaremos tr,ànhou foi o fato do CT ter esperado tanto' tempo desp.ortistas, da cidade..
.

seleções q.ue' tenham eondiQões di fazer bonita 'fi' . pará determinar IS providências junto 80S- 3 munie(

IUra". Conoordo com' estas afirmativas· pois o termo pios reinvidicantes. AcredJ.lam es"tas mes'mas . pessoas

oompeli'r, jä' ar'a. O impo,rlante na ()i'deÓl do. dia ..
é! ,que após a visloria poder-se ia tere dado um prazo de

faturar" e sepdo assim Jars-guA que jár désftuta àe 30 à 40 dias pára que o, iníCio das_ obras fosse pro

Um cerlo oonceito 'esportivo, (ES, Atletismo II Bolão) videnciado. Para ,as prefeitura's ii' dificuldade,) maior /

Pl10curará desenvolver treinamentos pàra outras mo·- refE�re�se no faio .de que. os Prefeitos' devem envi�r

hdalidadas para q'ue /fáQaIDos' bonÜa figara, ,Também, até o fin'al de Agosto o Orçamento eSlimandQ
.

li re-'

i de Ie destacar,llS ballS perforqJances ,�o Xadre-z cei!a e( despes'a para 1976, para aprovaç'ão das Câmlll-.
,
Masculino nOB jogos. *** A :�residenci,!l ßa �ig� Já· ras de Vereadores. ,

,

raguaense de Desportos, está estudando crlterlOsa- As autoridades' esporlivas: e cilo município de Já:'

lIle�lte 8 realização de ma�s um Certame e qne reu';; raguá que estiveram no último"final de semanll em

na as equipei da S'egunda Divisão. da entidade além Chap,ecó, �firma�a,m .�e' que- ,falia 'inUiJrssima. coJsa pa
de I!Iquipes 8specialmeute convidadas, com� é':o 'caso ra que a Cidade esleJiJ em cqndiçoes d,e '8e�har, o Im.,.

do Baumle de Corupá. Tanto em- Jauguá como em porlante acontecimento, /1': piscina agorá que �stá re·

COrúpá OI oertaJDelÍ dà SeifundóQB Iile encerraram e cebendo, os cÚidados Dec�s5ários' além �a 'dila de pu-
/

, "

<, ..
\

Correio do p�,vo
nos Esportes

CURrAS

I

CamplD�a . de Educà;ão
-

Civlca
\

,

o hastamento, da
Bandeira é 'o, canto·
do Hino Nacional são

, obrigatórios, uma v�z

.. p«)r semaQi'J, em todos
os estabelecimentos

I<
,de qUdlq�el' grGo' 'de
eDsiDo, públicos ou

, /' ,

F parficulares.' , ..

. Leia ,e as:sine -

, /

·esle
'

Semanário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-Ó»

1910'8, ,às IS ,POf,(]S no �.fl'� ßaep'endi
,Bazar e Café,Beneficianle

I -. ",

?tornoc;à;9,< 'da Congregação de',Senhoras� EVàngélica's ae ,Ja;agilá do Sul

,C'" 'O' 'R"" 'B (, 'I,' O,,�,' O' :'0 "\' P', O V' O' 'Corpo, de Bombe�r�s" Vo�ntários
_

>

,

)
, '�,\) d e' ,J a r a g u a do' SU'l

.

.Edital -de Convocação
,
AssembIãÍa Geral Ordinária' e

.' , '
, '; ,

\

Reunião do Conselho, Delibérativo

·:P,ara" C.,o,n,hec' I·"m'e'n'',t,o'',do's' Dirigentes ,d,a,,'Rede Ferroviár,'ia federa, I S.I. I' o' P;�s;idente ,d,o,'Consélh�, Adniinistr�tivo doI,
,\," "

),
Corpo de Bombeiros Voluntáriõ,s de Jaraguá do

" A 11.a Divisão Operacional Paraná 'Santa Catarina/ Sul" no uso de suas atríbuíçêes e na 'forma do' 8r-
, tígo: 17.0,e parágrafo único do artigo �O:o dos esta-

, Setor, de Segurança e Informações - '5.0 Distrito
"

<; tutos aocíats, CONVOCA·, todos os mimbros do
;' Sistema Regíonal Bul da Rêde Ferroviária Federal,S.A: CORPO ATIVO da Corporação psra a ASSEMBL:ÉIA

,

"

Diz, EugêniQ VitQr SChmöckel, brasl1eirQ, casado, eCQDQ- para servir de t,esieniunJlas mudaa da pGrtei�a harn:lOnla � GERA� ORD�NÁRIA a reallzar-se no dia, '

mista, relddente e domiciliatlQ �\RUa 6, D.�, 246, em Ja'raguá entendimento, somente agQra!' turvado. pelo Insólito Auto a ,27 de Agosto de 1:975
do êul, S8Dt""C�tarina, que � o presente para, apresentar re-.

/ falar em ínvasão d" faixa, e 'O que é píer, certamente, Jla� , Na sede soeíel, sito na rua Presidente EpiMciozões ao' suposto Auto de Infraçl1Q, emitido em 0,8/07/'15, fir- refQrr;ar a tardia descoberta do, poder de pelícíãneglígencrado "p ú t "·d d à 20' 00 h
'

madp pOl' R,odrigQ de Camp.os IzldiQ AN�!i5, WaldomirQ Bakun ' durante tanto. tampo; .mente' ao afirmar, le",iahamente 'que
-r , essoa, .sem n meeo.. nes a Cl a' e, S' ,. 0rss

AN.�2\.' WillybaldQ' Streit F. T-�, a saber:
.

'" houve dep�sito de iíxo e detri�!?8, alegáçãQ que está a merecer em' prhne'ira convocaç-ão e/.às 20,30 horas em se-
1.0 - QU,e,,.9 signatário vem de receber em papel nlQ 'O mais veemente repúdio p/indelicadeza de tratamento dispensa:' 'gunus ,� última convoceçãe,: com a seguinte OR.

timbrada, "em mlQs, um AutQ de Infração, firmadQ pelQs tun- M. aos moradorea que Iímítsrn com '08 trílhos <J.!1 Rede; DOC. 2 "UEM DO 'DIA' .'. "

'

:' .'

'

.'

,

eíonäríce 'acima, envolvendo 'Os nomes de' Vi,tQr Sçhmöquel ......
'

_ 5.°) � Que, co(n as, devídas desculpas ,aos'-que eventual� 'a) Eleiçã�' do . CeIÍiel�1O D�lfberativ� para aGermane BeIlns e Viuva Petrosque, nQmes ,que n� verdade 'mente PQssam se sentir athigl(JQs pela extensão dQ termo, eI;l- gestão' 1915/77,. :,' '", ',': ..' "

",

'

,s&o EugêlÚQ VitQr Schmöékel - Germano Behrens', e víuva . tendemos que eertos-aetoree da Rede aind,a näo se arejaram' -

Adélina. Mann'Pieti'iIzá, 'Os quais,'sfirmann "infringiram, itens a(iminietrativamente, pesdurando a-fllJt'a, de . bom sensQ,:. de b) 'Asímntös geflais .de tnteressena Oorporeção.
do Regulamento para 'Segurl;'nça Trafego e PQlieia'das estra- re"'PQnsabUidade funciQnal e.a ,inqispensável.c�))'npreensãQ pa- CONVOCA; ainda, todos 'os membros" do 'Coo-
das de terro, sprovado pelo Deßreto n." ZQ89 de 18-01-63 Ten- ra 1ratar assuntos de l'elacic).llamento CQm' o pübííco, quedea- ,selho' DeliberaUvó,,' abaix.6 relacionados" gestão,dQ InvadidQ a Faixa'FerrQViária, Inchisi:ve DepQsltandQ LiXQ!! ,cem aQ chãQ ra!,!Q pará'ferir e 'Ofender" cQlD{>rm;netendo e en- /e DetritQ, em' seu Interier - sendQ-lhes PQris80 apllcadQ a ,Iraquecendo a �àtrutura qué ße pretende dar à lidmidi",traçãQ 1913 1975, e QS 8'1-eitos na. .A;s8emblé�a 'Geral Ordi-
l!llllta de Cr$ 50,00 (CincQ�mta"Cruzeiros) Ifl0.dQ saláriQ miDi: das JerrQvias brasileiras;

,

\, l' ", ná.tia a'cima COQvocada, paira 8 re1,lnião a" reaUzar
mQ RegiQnal vigente na sede da' ferrovia (CURITIBA) que', 6.°) - Que._ diante dp exPQsto ê demonstradQ, em 'nQme '

se no mes'IDo' diA. ,,'
,

deve ser recolhido incontinentemente aQs cofres da' ferrovia ,da 'péssUpa reper.�uS8!� que a, e*pediçãa de 'Outros
/

,Auto.s ,

'

�27' de 'agosto""de 1975na Agêncla,da est"çiQ de -Jaraguá dQ Sil}SC.:Flcando,aiIÍdaQs� vem causandQ na Qpiniao' pública, CQm o ferimento de ,suc�p-" T bé ,.. -""
, .

. tDfratQres obrigadQs a repararem.imediatamente. tQdQ8 os da- 'tibllidades CQm Q� funcionlnios IQcais que nad� tem' com a, ,am; m na sedt\,tW(HaJ, suo" na rua _r'reSldeo-,

nQS qué càusaram a ferrovla pelos seus, atQs, e' iiugeitQs QCQrrencia, vem CQm Q'devidQ respeitQ e 'a acatamentQ soUci." , te EpltáclO Pessos, sem número, nesta,' Cidade, às
(gritamQs) a cQbrança-por vla,executival .•. �! (sie); DOC. I "tar a reçQnsideraçãQ do I\to;punitivo, ,Que nãQ cQ,rl'eBPQnd�em '21.0() b?ras 'em primeira 'cQnvQesç�O e às 21,õO2;°) - Que, em que pese a.péBsima redaçãe dQ' AutQ, muitQS de�alhes CQm a verdllde '8 faz supor uma verdade que hor'a,$' em segu�da e

.

últ,ima ,conve'cação
.

coio 8GQm segtddQllter.rQs de português, nio ficQU clarQ ·0' montante está alicerçada na mentira para em cancelando 'O AutQ se es
'

,

_. •

que cada iDlringente deve recQlher, valQr i:rrisórJQ, con..enha.. tabsléça o prinoípiQ do entend�ento' fQrnécendÓ a Rede ;o� s�guiote ORDEM' DO, DIA: ,

'

',' I .. , ..
"

mas e que quase nãQ 'cQmportart� uma manlfestaçâo;\' e!ltre- legítimos limites, 'p"r. posteriQreS p'rovidenciais que assegu-
'.' a) exame, verific,aç'ão ye aprovação ou nãe do

tantQ, é pela inverdade q1fe,�0 AutQ cQntem ,é a prQduçãQ des- rem Q bQm relaci�namAent? en4'e as' partes interessadas, EN';" Bªlanço Anu�l� perf'odo Agosto 1874,a Agasta, 1975:tas raz�es, ,pQis" se a, pretendida invas�Q QCQrre, ela 'Ocorreu QURTANDO AS DIS'l'ANCIAS, na d�zer dQ G�ve�nadQr ca,tad. "i b) Assuntos gerais de, interesse da Corpora-não .
.

ha mais de 80 aOQs, CQm cercados que 'nunc� fQram, m,udados 'Dense e uma abertura, - uma espécie de IDISTENS!tO adml- E I
. ' "

", '.
'

• -,
'
y, ,

,
"e 1,lma ameiXe.ira' em plena prQduç!Q de frutQs' a atestar 'O nistrativa, de 'que 'fallI. 'O nQ8SQ precl�rQ' Chefé 'da'Naçllé.' ,

IC uSlVam.enle para o Conselho Dellber�llv.o Gesl�o 1915J7l;
que óra lie afirma; ,�,'.",' ,

Fa..-se-á, assim, um. MO que revela JUS T I ç A! '
' ,', c) Eleição,do 'Conselho A�mIDl8tra.tlvo -, G�8-

�, 3.°) - Que, é curial em direitQ que ninguém pode sei' .. J�raguá dQ Sul, 11 de agQstQ de 1975:'
. ..\ fão 1975/76; "

'. .,.,

.
"',

.' ,-,':. .'
..

condenadQ sem ser QuvIdQ previamente, e mesIllQ 'O mats' pe, , ass, Ellgênio víctor Sch�,Qckel " d) �le,i9ão do COnsellw Fiseal- ge�tio 1975/76;rJgoSQ !aciDor" a Justiça assegura, o direitQ à s,ua defesa; c/eópiliB para: ..
. "",;, (C, ) G'

,,' 'I

4.°) - Que, pela anexa, fQtQCÓpia «to :Q;egistrQ' de Imóveis da 8Uperintendencia Sul da Re;Je Eerroviária Feder.al S/A
'

." 'e Assuntos 'e'raÍl( de interesse d,. Corporação,
eomarca�(a.tr It;6§5-;�&tvrö' 11:0" 1f';Gi';-dEfC4'2It;'09-52Y.;'<"'''''YeI'11iea.;s� . a'"":,,, ;f'a!16eló"'iio[€omércio"'�Li'i'go ·,v1I1c!,>nde,,,ete"'Cair.ú',, s/,.,,�, ',� �", ..

'�xç Iueiv-sm.eD te; rel8cionado, c;Öm o n {)>9;0 ., ,C,onsß.lho
ano, da aquisição. do imóvel e,·�os ooto):!gantes vendederes 'O , 90000 - POR!fO . .'ALijGR� u'RS. "

;, J, '"
"

·Delib_e.rativo·- ,gestão 19i-5/t977i." ,�,'.:.. _,

.

'.

houveram ii/carta 'de>Remtssãó dQ' Ilujzó'; de' '1i)irei·tQ e ,jllmais," m"eçiQ'Gerif;l dá ,Rede Fer.roviái'ta FederaIS;A. 'J
'

'á d
.

S I (8 pJ 3 /'J II. I'19'75 ' •

"em''tempo alg!!mi:lol,m,··aíiv.o.iI� ,contes,taç!o,gueri"'1le1\8 .,:aede;. Praç"-,,!)uqu.e de'Caxilla, 86 ' 'J,
' ..' ,i, , j'" >

'

,"" arag!!
.

OU<. v • 'J' u �o '.' , ,
.

"

.!'.
q I i ti 1 t I .á 1 oi RIO.Ji)E JANEIRO RJ ' ,,',,' .

\' ': Edmundo' Klasowski
, 'uer p� o s. gna r 'O, a . a ponto qJle a�" rV0.t�a aJ'éCr�sce.nam 200 -, " ,,-,.,'

i, ,'< ,pre�,iden�e "do "Con'senito' :Administr .

.
;M,éni.bros �o' Conselho ,Deliberativa' �., .. G{stäo 'I973115

_,' R�presQnl�nles dos sócios'atlvos: -,;_ H.ermínio Lueci-olH,
Marino!Seares, Ari Vieiro, Wàldel9i,l'o G@rges, Do�
'rival Piccinihi,' Jtena't(jl. Ewa!d,', Carlos .'. ß,orchers,
Adalberto.: Bertoli, Leonardo Zapella, Ingo �Roepke,
Jo'sé lJarl,os Ne�e9, Lauro' Mattes,' 'AI.fd(i),\ Campre
gher, JOTge Kuniberto Bihr e RauLR�épke.

. Representanles dos sócios' contribuintes: Aroldo S,chulz,
E-duardo:"Francjsoo, WHhelm,,'Eug'e'bio ;José da Silva,
Nelson Leopold0 ,I)riessen,í Orlando, 'Bernardino 'da
'Silva, Os'mar' Bartei, Rudotfo Fran�c18Co HUfenu8ssler,
'·,victQ,r "Bauet, Geraldo' W�rnjnghau8;Wolfgang'Wee·
ge, ViceQti Donini; Mauro ,Kacb; RubEl,n8 ,Ni.coluzzi.
,We!ner ,Schuster 'e. Alfo�so ,'Franzn,er. ;,'.

, ,I.,. '� ;
,

'. '; '. '.

Estaria o Nosso 'Idioma TCllnbém, 'PcÜuíd�?
" ,"

"\ ·"-CI,), .',' '-,pr�I.'p�uloM.relti
...

.
�.. ,

. .'
. '�. ..� , .'

.
• � I \

,

".",' Tem. si�O preocupação ..consi:apte d�s' p'rof�ssóres ö 'rªtQ,'sãO 'muitas e ,cada'\P�ofessor, tem ,a súa. A'�aj
de Portijgüê!! a ac�ntuada negligência' ,dos alunos, em oria, entretanto, entende qüe a, cuJpa maior ainda I ca

�E!rmós 'de:�p,ren4iz�do �o.. �8$S� idiom�:
'

pátriQ., Nas ,be à, influênci� dOI" �eio� d� �o�unJcaç�o 4 mas,sa!
-escolas, n�s: rua�f' nas fabrIcas; nªs fattllhas, fal�·se mal, que, 'a, cada dIa que ,passa; ,1Íl�IS se descuidam da cor'-
; escreve�'se?mal �" C?ns�qÜ1entemente, ent�nd�-"se mal reção do texto; quer por·' negligênCia, quer .pôr aus�Ii

II' a.
. nossa.líng�a.:. ��re.ce qU,e, o. �eu, e.nsino' �S.tá �� cri-

Ci�. ,?é um,
..r,.e,
visor

9'a�arit,ad,o'. O,�t�.aA,
s �azões' p0dertam

,

se E�, :n(nn� da hoerdade, em 'nome d9 modermsm�� ser l!lvoc!,das e entre 'elas a mefIcIencIa de
.
uni gran·

eQJ, noóiê"do, prá-fl."enti�mo, assassi,nà·sé; á Gra,m'ática e de número de' pl'ofessores" que nãq se ,e,smeram. eiÍr
a�, süas niai�,..elementares normas,' em aberto cO,I.lfrorito saber COrretamente ,o nosso Jdióma para, 'poder ensl-'
e?�' o assqstadol' ,creseiIÍlent� da ,riomenclatura de ná lo COrrentemen�e a seus� alunos., "

1

gma. " ", . ,

' Comouos causa a pr�en!iiã� e,espanto, quando.
.

saber:pos baver. prQfessores, ensjnando ,8 seus,
"ii Entenda:se, desde, já, .que saber Portugu�s não aluo08 que em "Você": njo lila O1ais �cento, 'que; ,

signific'â sàber a GramáUca, mas saber a' Língua:" E' 8s.formas corretas são '''seJe'' ,6, "esteje", e' assim'
ql:1antos"a sabém 1... Em todos os ·cqrsos e em todos

'

po� dif:lnte.,,,Co,�v�Dlia'mOl� p'or o�tt'ó ;la'do" que ,.a,os' 'nívei�" _todos 'os professôr�s' se <queixam q�e seuS baixa remuneração paga' ao, magistérIO, se ,constI
" alunqs"nã() sabem, redigir, não sjlbem apontar; .não tui em verdadAiro des�st1f:Dul(l•. deSe8\í�!lI� ,; qu�sâ�em' aeentuat.<Por quê? P�rque não. I�em, porque, leva ,ao. desleixo e', via de regra, a tantos deslr,·.
não gostam de ler. E a conseqüência? E ,PQssu�rem, zes qué ferem frontalmente. os mais coinezinhos.
um reduzidôvocabulário que, em termos 'de redaçao, princípio.s. gramaticais.

<'
.

, "

'nada.mais ,é',do que um bê abá.·
,

,

" Não bast�ssem essas rs'zõeS,' fiaverhl ainda a

adoçãe de certQs: proceB�bs didático-pedagógicos I' "

QU.8, a no,sso ver,. não pOd'em ser aplicados, I"
indiscriminadamente, .sob pena de rédundarem 'II" ,

Os ca'ndid8tos"c;devgr�o .se
. apr.eubtar na" \

,élfl' rotundos fr.8cassos, pôrque IilUjeltos a
'

de,tei' . e,ecção d-e ',Seleção de Pes8J;)a,). sha,'ãi- riJa: Ara';'
mina.das. �écnic8s de estÚd() em grupo e, às vezes, 'II I r8Dguá,' 514 de Segun4a' "às .' Séxt'aiHeíro8, ,daS!
sté siubórdioados à-inUuênéi'a de certás culturas, ,,:1,30 às 18 horas,'em JOINVILLE ,.,- SC -

alienfgeJla,s: ,

'( ,
\'

' ,.

',,'
,

. '
" �.> . 'j.

Não ,vaDihs disc!!tif, Íiqui o merito da .questão, ,

.'

co�tudo,' re8ervarm,o-no� .0 direito' d,e, DOS. ,próxf- '

,mos artigos, dissecar o 'assuntq,: de molde a,

justificar nO"filIo-ponto de v,ista, acerca de tão dis ..

ou'tido e QJoroentoso problema. ,/
'.- ',',' ,

"

ANO 'Lvu JARAOuA DO SUL ·(SANTA t}ATARINA) SAb'adô 16 de AgostQ de 1975' N.2.8.48

, ,

"

'

E nisso' t,udo, àonde �ntra a pol'!i'ição lingüística? '.

Elä se eil,coRde po� �etr,ás desse fe�tivar de er,ras.. que
, desfila pelas ruas, praças e l'Ç>dovias, em' forma de
placas de pr,opcigaricla. Ela sé'mostra,no

.

vídeo de uni,
aparelho de TV, em forma de mandíestes' pu,blieitárias.
Ela se QsteRta em, letras :garrafais aas placas' indicatiyas.
de' órgãos oficiais. Ela se visualizá em um! sem núme
ro de textos de ,mau 9Qst9ó: quando não num chorilho
de iasneiras. ,J

'

"
,

,

'

"

, ' ,

;

Por que est�tia "o 'nossô idi�mª' também �oluíd01 '

11 Além <das razôes .dillhadas, a�i,ma, as, expli'caçQes para

R.esúltado de Otitem >
',. •

1 _;'
,

',_, .'

'

,_." , •

,;' Pela '. 2,�a Partida:da Finalíssima,'
, do",Gatctririão,"Avaí',',,3'"K 'IrFigtteir�ns,e� "

"

\",DoínlngÓ:' Sensaclônal Decisao' ,no Scarpellão

r ,

'I
\"

;: '

"

1 GOn'S,nJ�. ' C:, ,i'r I
,

' UJJ ,v.rl.
>I. ; 1,'

Indúslria de" Relliu�raçào , Consul :' S.A,
, admissão imediata de:' '. '

,

:ne.,cessita

i/o

� I _ > ;::

\..");

co'm b.oa ex.;eriêocia ' eOl, }erl',amentas ,de
, cortC:!, repuxo Ie' dOllragem '.,.:

;,Mario' Tavares da�Cunha Yell�
_Tabelião' de-::Notas e Protestos em

. Gerâl
'. "� �

, ,''E D',.I T A .L
,', P�lo presente. �ditaI; pedimos ·aos senhores.
�baix.� rel�çionados,' que, Gompareçam ,em 'nosSO
cartórIo, para tratar,em ,de ásstintos' de seus i.nte·

.1· ., ".

'resses:
,

"

,', 4ron; l)téws,' �mario )Baumann, " Albercio
Wippel, 8eitel,do.A. ,Lindner, ,Chu.rrasêÇlrit;> e Cant.
PérQla do Vale, Ericha Milnitz. ,

'
,

gm/Jaragná do Sul, 14 de agosto de 1975
,

;,. , .Guislene' Müller" esc(evente
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




