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Um ·Guerreiro

r '

. ,

de
, , fé

Os homens, se fazem conhecer pelo grau de sua soldado ,de ,õu�ra grei. Fó�a um homehl quefizera da
fé. I

Homens de pouca fé são como candeeiros de lnme
,

fé o valor de Ieí da sua vída., Para 'Zigelli, fora mais

fraco, débeis labaredas que não resistem à mais bran- , que um igual: fora até seu mestre. Não na- efêmera e

da :aruge�. Passam pela eXlstê�cié1' como o obscuro áspera campanha
/

por, valores,'subcrdínados à vã físolo
tropeiro repisa o seu .monõrono chão. incapaz de des- fia dos homem enrijecido pela.disputa do poderMas na

cobrir novas veredas.
' ,

"

< quilo 'que os homens de boa fé guardam como supre-
'Os homens de fé, esses trazem consiqo um sinal ,mo aval de sua existência .a díqnídade. ;,'.

'

que os unge e os eleva na híerarquía da inteligência, Cruzados de Exéreítos opostos, o penacho
dá moral, do direito. , das vitórias não os surp�ßendia na s9berba", à

,

Poucos foram os .contatos ,que tive) com Adolfo espora da derrote não os', amesquinhava no in

Zíqellí. Mas eles foram suficientes para que <'pud�sse i�conformi'smo. ,Q'�ulerreirb que, deixava o campo
dístínquír no secretárío de Imprésa tragicamente desa (Je i>atalha chameva-se Rubens de Arruda Ramos" '

parecído esse sinal, de grandeza, e de retidão ,A sua meu peí. O guerreiro que -hcmenageava o adver-.
fé era tanta que ele não' deixava dê póreíá-la' como -särio 'leal era Adolfo Zigelli, para quem o retinir

que por osmose, em quase tudo o que fazia: fosse um dos ferros no elengor das batalhas não' excluía

artiqo .políeíce, repontado de sã ironia 'ou salpicado' os cânones da fidalguia, da dignidade, do respeito
de superlatíva generosidade, um

-

díscurso inflamado, ,para com a pessoa, humáns.
'

- I

resultado de sua crença e convicção, ou-uma simples Servindo o governe de' seu antigo eoman
missão de paz e de",�impatia, como a' visita de sábado dante 8 quem nunca �urtav8 a menor prova de

.à sua' terra natal. Conheci-o ainda na fase romântica lealdade, este guerreiro chegou a ser íncom

do 'jorna'lis,mo polirico-pareídäno, em que às redações, preendldo em sua fé. Ol,'a"fß Dão se compreende"
eram como ,trincheiras de destemidos, cruzados,' cada nem S8 explíea; fé se dogmatiza, multo aoíma .

qual obríqando sob � pálio de suas' crenças a ,verda- dearanceres e das mazelas' do homem.

de seu Santo Graal.
. (

,

'

Palavras" agora nãô s8 restttuem-ae campo',
Recuo dez anos no passado, a tempo de rever de batalha, .guerreíro. Mas não te amotines.,Deixas ,

Zíqellr embaióhar sua espada �nt�s .de "seguir galante' impresso o melhor exemplo e tens ,e..tre os teua
/

para a defesa de -sua fé poIítica.jJom a generpsidade companheiros. com certesa, meís=que 8ste disct:,

que costuma abençoar apenas os '��randes cavalheiros, pulo.", , ',>: '

ele prestara sua' honrada homenag�m ä uni gqerreito '. Vai, ZigelIi. encontr�r, o teu Nirvana

adYersario. 'em quem' lóuvafa o valor. o caráter, e o ' Sérgio' da, Costa RamOS
mér'to� Não' importava' qúe tivessé :Sido, ém vida, um '�

.
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Jormral�llsta /

.' ,-'

1[(!m ',Neva 'Il))nIreç2l�/
,) Ao assumir DO 'dia 26 v�rifieou-se DS Cas8 do
de agosto de 1975 a pre- Jornalista, presidida pe
aídêncía do Sindicato doa la .Delegada do-Trabalho

'�JoJ'naUsta8 Profissionais,
'

DelmaMartins de Lemos,
,o jordalista Moaci'r Pe- fazendo parre da

'

mesa

reíra, afirmou perante doa trabalhos o falecid'o
grande número de suto- 'Secretál'io de Imprenea
ndades pr8�en\eS que . Adolfo ZigelH, represen
"fiéis, DO. plano de ação tando o Govemadoe do
sindical' - uma diretriz Estado" o presidente da
básica aberta a' nOV8S ,Assembléia Legtslattvs,
colaboraçÕes""':: procura- anotando se ainda o Se-,
remos o . fortalecimento, 'cretário da Educação,
a' unidade, a Iatertortze- Salomil,o Ribas Jónior, o

ção, integração. e assis Presidente do Tribunal de
têaela sindical, - o . a- Justiça,' deputados esta:

perfeiçoamento profissio- eruais, diretores," repre
aal, 8 'ampliação do : sentantes das forças ar

mercado, de trabalho, 8 madas, religiosos e pro
fi8cali�8ção do exercício . fissil}nais da impr8Di8,
coaeíente ,8 responsável 'rádio,� tele'Yisão!'

.

da afividade jornalística".

,
"

Bei��l, Rio: Clube de Campo
Venda -de Titulos· Patrimoniais

,

.'�'.

'o Beira, RIO Clube de O��pox.�comlÍnir.a 808, interusa,dos'c "em
ädquirir leus ,Thulos PatÍ'iDÍoniais q1lé até 'o dill 30'\ !io _oorrente os',
meSmOI continuarão .com- o preço inalterado" QU. seja, Cr$ 4;000,00
(quatro mil cruzeiros). '", 1

_ IgJ�lme;nte" até o dia 30[9[75 o Clube dis;põe de condições �s"
peciais d� financiamento" que facilitam o _P8gamepto até 24 msses.

,

'A par tir do dill '1.°/10/75 o THulo pa8sâr�. a custar ,Or � 5.000,00
(chico mil cruzeiros), cenforme deliberação sm Assembléia Geral. Or-

d,inaria, de 27/5!15.
" .

. '

,'O Clube tem ainda ,98 TUulos: dispoilÍfeis. Completado este

número 8 fenda será encerrada.
'

'

I '

Os. intere,ssados ,poderão procurar 9 Secreta ....ia .de!) Clube,'" no

horirio comercial, onde conseguirão df!ta-lhes, oU pelo tefefone '72-0980.
,

, A DIRETORIA

-� ,

DR. OSNY· CUBAS ;D'AQUINO � CIJurgião Dentista - �,Ralos X - ·CRO '384

Profi1àxi� nos dentes e geDgi98s /
(Aparêlho "U:\tra-som")

Atende s6meDt,e com hera8 ma,rca'das: FONE 72-0225,
,

..

OODsultório: Edifício "Miner" (Oefronte a Prefeitura Municipal)
, 1.° andar _. Salas 22 .. 22 A

IBGE Tem·NovoDelegado
,

....., -..:_,.

No dia· 28 de Julho
de 11.975, assumiu o

cargo cJe Deleg�do de
Estatística do IBGEem
Santa c Catarina, o sr.

JOão Dagoberto Rath.
Na com�nicação ofioial'

\,'

'O jornàlista Moacir
Pereira susede Da pre
sidência o, seu colega
Antonio Kow,alski' �obri-,

. nho, qU8 durante � três
anos esteve ã' testa da
entidade oI8lsista.",

!

Este semenäríe cum-

primenta a Dova direç'ão
da classe' dos Jornslista8
com ,,08 Toto8 para que
alcance com um' trabalho
indor�ido ,OB graDdei
obj�"vo•.d�:,.8,eu8, .s��
,CiadO,!, engr8nde�e-J;ldQ_ 8
,impras& 'barriga verde.

que· I é,
<

,HOlt:' Segundo,
, '

Lar'

'\ .

Assembléia·Aprovou Emenda à Constituição'
Munic,ipais. r�spectiv�mente. '.,

\

'

De aco.rdo 'com a· ,Os
.

ar�igos àlterlidos
emenda órs' aprovada são os, de n�� 29 e 75 da
o dispositivo constitucio- Constituíção dó Estado de
na! prorrQg� os prazos San'ta Catarina

"

,

de remessa dos.orçamen- Sé: 'até 'aquelas ,datas
tos' do Estado 'e 'dos Mu

'

a A!!lsembléia du Câma
niclpies à apreciação Ie..; , ,fSS' não 'devolverem (>
gislativa, que i� até '31 projeto de lei. �rç8men·
de �gosto de cad8 ano tária para sanção, o pro
� passa.' 8 ler alé. �O de ,J jeto será �r�mulgado
setembró'e 15 de outubro, cOplo'leL

'-.'

AI ceremÔnia· de P,OS$8

',Uma, Cantina'
.

,

'
, ., '.

Com 'palaYr'as . que _ utilizando produtos, obti sanitárias, eozinha, de-

,lembram os im,portantes dos diretamente da terra, pÓ8ito e amplo ,salão
,momentos da emprês8,· como o' hortelã, a ta.nge- ond,e os funcionários d.'l
.

e, f�iz_!lDdo que' as insta- rina, a laranja e o limão, riamante fario ai refei
) laçoe. repr�seDtav�m extraindo óleos e arOllJas,

' ÇÕ.8M a preço médiqo.,
'

.

para todos um seg-q'ndo -para tornar a nossa vida: Móveis� . modera,e!)s é

lar, o diretor dr. Rodolfo mais góstllsa de viver. funcionais dão 'à cantina
'

" Hufenuessler,
I da8 Ind,ús- Indústrias' i

.
Reunidas as earacter1stic8s de al-

trias Reunidas Jarsguá Jaraguá S,A�, com'o o' go ,gostoso de se,uBBr,.
'

, .S.A., deu por, jllaugura- p,róprio �ome denuncia,
Qas as instalações da reUne diversoli �etore8, I Uma figura', sobreisái
cantioa que deverá s,r- todo8 eles hoje eÓl, fran- do grupo que acompa'
vIr 80S seu8 250 funcio co del:lenvolVimento, des· nha a cSfAmônia de in,Bu- .

n'rlos. 'lanchando CO,lll prOdutos gursQão. f:É Dona RÜde,
No corrente ,ano a em- de alta

'

qualidade, - de esposa ,qe· Rodolfo ,Hp·
presa jàraguaense Indú�- grande sceitação nacio- 'fesuessler, ,que lembra
triss Reu-nida8' Jaraguá nal e' internacional. COm sauda'de o chefe que

,

S.A. :estará oompletando
"

'

pllrliu antes e qu;e fica-
° seu cinqüentenál"i<f de O o,onjllnto d ;'sportiv(), da muito lilegre !le, visse

fu�dação; que se dará_ que éstará a cargo da o 'qu� hóje faz em ter

no, dia 1.0 de' dezewbro ' ,Associação Atlética In-' mos de Indústriaa Reu
(ie 1975, que' é quando dúetrias Reunidas dispõe ,�idas. �às ela aihd�' cul-

,I ,l
Ile inici8ram as ativida- de uma cancqs desco- 'lva o seu salutar hábito

����������������.=���������������� de� da firma dngularde' berta para 8 p�tica de de �s8ar pelos �ui��
Rodolfo Hufenuessler. futebol de salão, basque- setores, da. organização

< A cantina ainda não te a -volet, uma caracha e'8la mesma confessa que'

C· 1,'1',n l·'e a'" O' cl" 'I' I"'· II 'telJl nQme; e'ntretanto, coberta para bocha�, e / sempre encoôtrá, alguma'
,

"

'

'"O,D O' O,g'l'Ca" .

deverá chamar-se de uma cO!lstruçl.o de alv�. coisa qua Dão está no

___- ......----------------
Ro'dolfo Hufénue8s1�r, em niu�fl com 1.QOO m2. (20 detido 'lugar' e faz os

homenagem ao pioneiro· � 50), Ot;ll1e" S8 'acham
. reparos .. é que' ela' t8m

.

que UID dia acreditando lDstalados uma con.f.?r- bém a'[l8eia pelo progres
,nas potencialidades" de, tável sald para reUDlOes, 80 de U�I) empresa' que
nOS8a terra. ,aqui estabe.- e aula.....'Pa,r!i 5Q pes8_?as, ela mes�a ajudou 8 fl,ln
l,eceu a sua indústria, modern,8s Ins tala ç o 8,S dar .cOm o seu esposo.

Em áto solenE' que con";'
lou com a ,presença 'de

deputados da- ARJ:t.;NA' e
MDB e Prefeit08�Munici·

o novo delegado da, Dagoberto Rath à dis-' pais, foi promulgada .

na

FU,D9aÇão IBGE> esperà po�ição com os prés�i- Assemblé�,,, Le'gislatÍva,
d

" I' d
. pela Mêsà Diretora,' a

po er, "contar com '3 mos re aCiona os com, qUß'rtll- ém'enda à Oónsti:..
valiosa

'.

colaboração do 'as
I

atividadés dÖ' órgão.
\

tuiçãö de 1967, que dispõe

nosso semanário, 0010- Cumprimentos· dest� sobre prazos de ,apresen '

tação das propostas "or-
aando-se O sr." João ' semanário.. / ' çamentárias estadual e,

, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORRE.IO

"CORRflO' DO -POVO;'
Fundação: flrtur Muller - 1919

CUCMF. 84.436.591/0001.34
• 1975·
Diretor

Eugênio Vitor ScbDiöékel

ASSINATURA:
Anual. . . • . CrS 40,00
Semestre . . . Cr$ 22,00
Avulso • • • • CrS 0,80
,Número atrasado Cri 1,00

,ENDf;R�ÇO: '

Caixa Postal, 19 '

Rua 2; n.- 130 - .Fone: .7%-0091
Jaraguã do Sul· S. Ca'tariaa

Aniversários' ,

Dia 05

Fes anos difJ 06
- O Sr., Busrãchto

Eugênio Luçoli.
,

�.

Fazem anos hoje
- A Sri. Euelair Peret-

UI Uma Hlnschtng;
.

- o Sr. Hugo Hoepíner;
- o Sr. João Hoepfner;
- Srfa. Eloni Borges;
- o Sr. Arnaldo Pas-

quallnt; . \'
- a Sfa. Trludi Kens

ler, em esrrads Schroeder;
- Esmeralda Perr-azza;
- fi Sr. Rui Romero

Bauer;
- ii meõina Lenila Ma

Iheiro, filha do Sr. Lula e

Alciera Malheiro�

Faiem anos ..amanhã
... .. (

D· 10
'

z,a

- A Srt�. Mariza pee-
ring; .'.
- A Sra Traudi espqs8

do sr. Arno HenBch�l;
O Sr. Francisco

Wasch.

Registro Civil
Aurea Mülle. Grubba, Oficial
do Registro ClYil do I. Dis
trito da Comarca de Jaraguá

.. do Sui, Estado de' S,anta
Catarina, Brasß.

Faz \ Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos ,exigidos pela lei
aDm de se habilitarem para

,

casar-se

,

1
t

Edifal n.O 9026 der 1/9/76
Dietrich

. Wojcikoswski e

Ros'i:mgela de Aests'Peretre
Ele, . breeíletro, ) solteiro,

engenheiro, agr011Ome,
nascido em São Bento do
Sul, nesre Estado, . doml-

.

ciliado e residente em São
Bento do Sul, neste Esta
do filho de João Wojci
koWski e Helga Irmgard.

W()jcikowskL
.

Ela, brasileira; soketre,
do .ler, nascida, eR) Hajar, .

nesfe Estado, residenfe na

Rua Antonio Car,los Fer·
reira, n/Cidade, filha de Jo
sé Amaral Pereira e Ode�
dete de Assis Pereira.·

.

;"

08-09-75. ,-,PAGINA a
te ��ir�o�filtidd;Leo- I �.��������������������������������
&��d�i!��hli,Ch. e. Alvina! II illl s tr llllm e IDl ! d) S � e Mulis fica

. Ela,.brasileira .. solteira.
costureira, nascida" ein
Blumeneu.

.

neste Esta(jo��
.domícílíada e residente
Da Vila' Lenzt, neste dis
trito, filha 'de José Ku

klins�i e Eva Kuklíuskí.
Edital n. 9 . .020 de 27/8/75 Edital n:o,9025' de 1/9/75'

. IsaialJ Lorencettl e E-li olo�o Vtucensí e .:
Elísete wolf Le cí praz

Ele. braslleíru, soltetro, Ele, brastleí roo soltei-o,
. operário,

�

nascído em motorista, nascido .ern·

Jaraguä do Sul, domici- Santo A atonío dosIuotos.
Uado e residente na Rua • neste Estado, domiciliado,

.

João Doubrawa, nesta· e restdeute Da rua Pre-

I
\

cidade, filho
-

de Hípo- sidente Epltâeío Pessoa,Iíto Lorencettí ,e Tereza
. nesta cidade, filho de

Pedrí Lereneettí
. Etelvino Ambrosío VIu-

Ela, brasileira, sclteíra, .

censr e 'Roas Donato!f'ez anos di� 04 I
.

índustrtaríe, nascida em Vince'nsi.
'

-
. À gàrota .Marll Car-' Guaramírtm, nests Esta . Ela, brasileira, solteira:

d do, domíeíhade, e .resí- tio -lar, nasetda em Coruoso. "

.dente em 'Santa' Luzíe,
, pá; neste Estado, domi-

, - ,este distrito, filha de ciliada e . 'residente, na
Afonso Wolf e' Etelvina rua Roberto Ziemann,. n/- O menino Cristiano Lorencettf Wolf.

Luis Weinfurtter. . , cidade filha de Alipio
Bdital n. 9.021 de 27/8/75 Piaz e Clotilde Píaz

.

. Moacir Stringari e

Irmgard' 'I'ríbess
Ele, 'beaslleíro, solteiro,

auxiliar de eserítõeío,
· nascido em Ma8sarandu
ba.' neste Bstado, domíeí
liado e resIdente" em
Itapocuzinnp, neste dis
trito,' filho de Emilio
Stringari e Olemsmentí
na S'triogari.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, nascíde em Gue
râmiriPl, nesta Estado,
domiciliada e residente

·

em. Itapocuzinho, neste
distrito, filha de Alvino'
Tribess e BUela ZilBdorf

i Tril>eIii8"
Edital n. 9.022 "-8 2818/75
André Schwißkowski 8

Luzia. Nimet
.

.

- OndialJ de Oliveirl; Ele, bral!liIeiro, solteiro, p
- O Sr. Wermer- Mey, lavrador, 'nascido em

em 5ão Paulo;
.

Jarag�á do Su1, domiei.
.

-

.

II Sra.
\ Sezeillnda· liado e re .. ideate emMaria da Silva Cosfa, em (íaribaldi, neste distrito,

.. Laguna; "

.
J

•

.' -'o Sr. Nelson José da filho de Estevão, Schwia·
,

. kowski e Tecla TADdeck,COSIa;
.'

Ela, brasUeira, solteira,
-:- o Sr. Renafo Rabock .. do lar, nascida em Jara-(c()Qtabiiisfa); 'gui do

.

Sul, dómioiHada
-
- a Sra. Mercedes Silva

e re8idente em GaribalSaade:
_ li Sra. Maria Ida, di, neste distrito, filha

�sposa 'do Sr. Ernesto de J0io Nimet e Rosalia

TOl'inel,li. Sl.fiwanitz Nilliet.
· Edital n� 9�023 da 29/8/�5Dia OS,·Set.
JQão Domingos Parma e

- O Sr. Lourinor Elzira- Schütze
5eiffert., 'em, Joinville-Se; Ele, biásileiro. , 80.Iteiro,•

....,. ifl' Sr�. VV,a. Elsá
Müller;

.

operário, ·n a s c i d � em
.

_ o Sr. Alfonso
.
Erd- '. \Guarawirim, Beste Esta�

do, domiciliado e residen· '.

maon; te em Jaraguá Esquerdo,- a Sra. Wally Friedel; neste distrito; filho de
, , ,- o, Sr .. N21son Amo

Otavio Parma e
-

Rosarim, ein Joinville-Se; Duarte Parma.
- a Sra, Terezioha

HaffermanD, .p.ereirà,' em Ela, brasileira, solteira.
. industriária. nascida em'Criciúma-:-SC. Gua'ramirim, neste Esta- .'

Dia 09 do, domiciliada 8 resi- Dia 1,6 Agosto ", -;. .' '.

"

dente em.Jaraguá Esquer� Ad'riana Cristina. filha· die Luiz Carlos (Nelsi Siewerdf). ,;. O Sr. Damâsio. do, nesle. distr:ito, fílha Vazei
-

Schmi� Sr. Waldemar, ��b1!b���:���tze eAna Dia 19
.

, J

Jonismar, filho de Marcelino (Laurifa) Zanghelini
, 'Schi&íliU;

S Alb h Ed'ital n.o 9.024 de 29/8/75 '

.

Dia -20 ..','
'

-

.

G�z �co&i:;ci8nté{iO .t
Alwin Fröhlich e �a,qU�'iafik� d'e ,Adolfo (Nair) Griep.s

.;... O Sr. Hartwich Ha- .!ledwig 'Kuklinski
Marcinei, filho· llie Arlindo (Gerda) Tow� ,

nemann; Ele, brasileiro, solteiro, Dia 24
- ViUiBon8; o-perário, D8Scid() em Vilmar: filho de Rudolfo (Ursul., Wackêrhage...:. A Sra. Maria Aná- Massal'snd'uba, neste Es-' Dia 26 .

zia Gonçsl'81 de Araújo, tado; domioiliado e resi- , Marcelo, filho dl' Osvaldo (Reli) 'Arl.em ItapoQllzinho dente n� Nila Lenzi, nell· . Dia 28
-

\ '.O Sr. Reinold.o 'Leia, filha de Alidor (Elzira Frankowiak) Gi�se.le.rUcker, em Nereu Ramos;
D' 1 Dia 29 '

,

- A Sra. Cecíli.ll Pedri �a 3
Debora, Márcia, filha de JOlilé Renato (Miriám Mül-Papp"

, ( -_ O Sr. Waldema.r, ler) de Car�alho' ,-
G'rubba � (comerciante); Dia 30

_:. ,O Sr. Inácio Lemke, Ditmat, filho de Willi (Selma) Steinerg ,

em Rio da Luz Vit6ria;' -Deivit Cristiano, filho de Silvio Eugênio (Marli Fá�
- A Sra Elisabetb es tima Rank) Dias de Oliveira'·

.

posa. do .sr: Wendelim _ Kátia Cristiana, filha' de Alvino (Juditi) HOlnburg
Scl!Jmi�t;' Dia 31·, .'

.;_ O Sr. Eloi Wuch. Lueimere:' filha de Ant�nio Belarmino (Lúcia), da
"Aos aniversariantes Doa' Sil'Yeira "

,

Baß felicitações" , Diá:- Ot de Set.

BdHdl n. ;).027 de 1/9/79
Rovino Kuesfet e

-

,

Leonida Carl
.

Ele, brasileiro; solfeiro.
comerciário, nascido ; em

,

'

Jaraguá doSul, demieUia-' �������������������������������=
do e residenfe em Jaraguli
Esquerdo, neste 'distrito,
filho de Arfur Kuesfer -e

Gui'lherminaPiske Kue�"er/'
Ela, brasileira, solteira.;

industriária, nascida em ,�===============,====================;;
JarélgQá do Sul, domici-

E M P R E' S A' R I O'"
. . .

-

�:::á e e:�due:r��, e�e��� ,

'

. .

.

•. 'S T UR IST A S,distr!fo, filha de Franz -
.

,

_

Carl e Agúes Carl. ,

(

E para que chegue ao -co-
. phecimento de todos . mandei
passar o presente edital que
ser' publicado pela imprensa'
e em cartório onde .será afixa-'
do durante 16 dias. Se alguém
souber de alg1im Impedime�to
a�U8e-o para os fins lelit.1is ..
AUREA- MüLLER GRUBBA'.

Oficis.l

. 'em geral, especialmente'
, Gaita e Acordeões \

Completo ôorttmenro com 8 ii 120· baixos
.

Band'oneon
.

-

Pianos: "Fritz Dobbert»
Grande Variedade de modelos

Harmônios "Bobn» '.'
ORGAOS TUBULARES E ELETRÖNICOS'

Guitaras e Amplificàdores '.1InBtrum�ntos
.

pöra Orquestras: Bandas e
. Conjuntos Modemos

Víolínos - Violões - Bandolms e Banjos
Flautas - Clarinetas - PisIons � Saxofones
Trombones' - Baixos e 8aferias completas
Pendelros :_ Chocelhos - Mereces e Afuchês

Métodos - Cordas e Palhetas,

Instrumemoa pI 'Falllfa�ras: Bombos _:_ Tambores - Pretos e Cometes,
Para, Músicos ,Profissionais forneço também Instrumentos' EstraD-

"

. geilos: Violinos, Flautas e Clartnetas, ripo eßoehm», Pistons, Trombones
.

, Saxofooes, bem como. bocais e Boquilhas e�tran!Zeiras
'

.

\
Para. maiores 'informações, consultem a

ElPEDI�IO "LYRf - MlJSIC'lL DE) PAULO ,KOBS
r \

.: _

'"

\

't

Rua. lorge Lacerda, 242 .

-' Caixa Postel, ã9 �

.São .Bento do Sul -- Santa Catarina

j

It

Oficina do Tibério-

,

Rua, Barão do, Rio Branco, fundosi n. ·67

,.-

Especializada VOLKSWAGEN
.'

,

Serviços de lataria' e pinturas em. geral,
Retifica de ,motore�/ câmbio, etc... "

.
Agradecemos a todos que nos prestigiam

/ ,

......

I a V�RIG sent,e-se honrada pelo 'que pode fazer pelos seus ne�
gócios e pa8seios� ,VARIG está pres.ente em toda parte do
,mundo, beneficie-se dos seus serviços., .

Peça informações à ' VARIG

,.

Av. Mal. Deodoro· da fODseca, 122/130 - Fone, 72-009".

\. Jaraguá do 'Sul - se )

Viage �ARIG VARIG
.

VARIG'

.....

La.mir Aparécida, filha'da Elias '(Ma. da Costa) Juog-
�n .'. _'.

,

Laércio: Ademar, filho de' Ademar (VanEla) Küster
Iv&nir, filha ,de logo (Amélia Rux) RassWeiler ,

.

llia�
. .

Mariléia, filha de Joacir (Norita ,Inês) Gonçalves de,
Jesus .'

" .,,'
. :"Aos felizes pais 6 familiares,;, os cumprimentosI deste s,emanário'"

.

.

/

N'as'cilDén'j()s,
\

.(

'F ai e'ci.Dl e n I () s
)

. (�
. Dia 27 de" A�08tO ','

'

Alfredo Schade, Rlb. Grande do Norte, com .57 aoos
.

Via 30 Agosto . � , .,.' ...
'

.

....
'

Sandro Brück nesta "idade, com _07 meses:
.

,

"Aos Enlutados Nossas Sentidas C_ondolênciss".
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.' .' mas oremos que 08 erros do ano passado não jU8- Sindicato dos . Trabalhadores' nasCorreio .do Povo :�i:�:u�e::;�e81�:;'�O:�i�,c:f�:�:.�:0:��lidi�1�:!:� Indústrias) de Alimentação-, ,'\
" tos e con'Yoea-S8�01ltros que �stão aí. com \voB'tad. ..'

. .

E d t t b Ih' *** O t' A O 5iodiclIIO dos Trllbabmlhadoles nas Indústrias
.... n.,' O'.'S ,.'. sportes

.. ,n08 rar-seu' ra a o. '
. ornero -que o ca-' ,.

raí .deverta ter realizado em J1l1ho o que, não foi de Alimenlação de jéJraguá do Sul,' 110 uso da SUliS
· possivel devido 8S chuvas, se,rá agora realidade no alribuiçõea C DOI rérmos do Arl. 21, íternIl] da Porta-

==========='" próximo final de, semana, dias .1ã e t4 de Setembro ria n'.- 1.431 de 20 de dezembro de 1914; cemuníca II

G ld· J- C 'devendo participar as mesmas equtpes que já 11a- seu quadro soctal, que DO prazo reguhtmentar foi regis-
era o

.

osé omenta... )'Tiam confirmado párticipação anteriormente. ,Por rrade ii seguinte chapa.
. . ; _ outro lado os' torcedores do clube devem colaborar Direloria,- efetivos:

.
. t) Quero aquI me� pa�abe�lzar com II �o,�lasao com uma campanha que e8té sendo encetada pelo

.

AiJtonio Pereira
M.uDlclpal de Esportes desla Cidade sob a dueçao de Paulinho Papp e seus companheiros, ,PJira faz�r do Villdi� Pa�old _

5legm�r B�no. Lucht, pelo sucesso liIlclJ�çado quaudo. ,Aoarai uma equípe mais forte •.
***

.

"

José Dário Ri'beiro
da réahzaçao da Copa Norte de Natação, levada a '.' .

Suplentes: .

efeito no ühtmo domiogo nas modernas píectnes . do .;==='=;==============='======;====0;; ,Allino Vieira
Beira Rio Clube de 'Campo. Iadubltavelmenre a' pro. '-x .

Dorotéill Pasolc;l de Souza
moção, em que pese às condições do .rempo, coastt- De'S'taq'ue's

'

'.' da Sie'm·a·D.a· Renato Fietz
ruiu-se em amplo suceseo. tanto orgailizacion�I como Conselho{ fiscal - eletivos:
lia' participação dos atle�s de ambos os sexos de \ Affonso P. M. í Beereher
Jaraguá do Sul, Iolavllle, e São Bento do. Sul. A ' I

.

Alfonso Kurt
-nossa· CMB vem desenvolvendo um trabelho digno de

Amanhã Tem B,AE'PEND'I e
Brich Hugo' Deseher

. elogiOS e Dão nos surpreende o falo de ,que quando Suplenles: -

realiza promoções em âmbito local, ou' par�icipa de, I
"

'

Leopoldo Adllm
competição fdra de Jaraguá, tem '1!Il'Jbido deriioastrar a M:ÂRCÍLIO DIAS

'.

Emerlch Bichinget
potencialidade ,esportiva de DOSSi!! querida juventude. Hedvíeh Ramthum'

. 2) Baepeodi e MareHlo .. Dias é um encontro amjs.. NUBla 'promoção da P�ef8iturí1-Municipal desta Delegados-representanles BD Conselho da- federaciO - eleillos:
toso 'que .deveré ter li presença -de

.

gra'nde público. cidade, 8ed realizado amanhã DO' 'd�á'dio Max Wi Valdir Pasold
amanhã, Dão pelo' simples faro de não se( cobrado lhelm, Interessante' ootejo amtstose. entre a� equipe�

.

Allino Vieira
ingresso, mas acima de.tudo por .estar em jogo ,nossa, do O. A. Baependi local e Maroílio Dias d. Itaja1. O Suplenles:
represent�ção esportlvs frenle à uma boa. equípe como jogo sEteá disputado com OB portõu abertos. numa' Edson Gíese

í é.o easo do Marcílío. Bsta equípe que no meu enten homenagem 80 dia da Pá&ria. O que'podemos dizer Derotéa Pasold de Soúza
der cumpriu boa petförmance no último Campeonato Ca- a cerca .do espetãeulo é aquilo que em"rápidas pio-' Jaraguá do Sul, 03 de Setembro \de 1915. .

rarlnense, 'e contando,' em seu onze prinéipal. com lo- eeladaa foi oomentéi'io' \ do Geraldo. O 'Mareílio Diu
"

Dororéa Pesold de Souzª, presidente:'
gadores que disputaram aquele, certame, tem ludo pa- sempre se apresentou eqm rara felicidade em Jars- <,_-'----.---�\'!"',-.-----------..,
ra agradar ao· público local. Por �ua vez·.o nosSQ re- .

gui' do Sul, e depois de Ulna boa p9rfoQlail�9 no úl-
....

pr-eséntanre, o C.A� Bilependi, muito' embora não lenha '

timo' Gámpeouato Ca.tarineose de Futeból profissio
um plantel em situação' definida pelo seu

.

Depto.. de nal, é de esperar ,que se êonfirme estes progbóstioo,sfUlebol, poderá com' II presença de grande público,' e' tenha os companhe,iros de Reginaldo a felicidadeägiganrar-.se .deniro das 4" lin'has e surpreendf(r. ao de bem se apresentarem aqUi. Já o clube de Walde
quadro' marcilista' com uma feliz exibição, e é iSto.qpe ,m'ar Rocha, deverA Ber

j

a'dverBá:rio dOB mais difíceis
desejamos que aconteça. Umll vitória do time lizulão, para as pretançõefil do quadro �'. cidade portoárisí
sem dúvida alguma d�verá motivar aiD�Q mais ao, contando os companheiros de Serginho, com o calor
torcedor. local a. cemp.arecer BS praças esportivas da tQfcida que deverá ser' Q.as maiores pelo simplesquando de promoções deste' porte. .' ;

fato de ger com portões abertos e estar em jogo eo-
ã) Com as participações de Bstrêla, Guard-

mo afirmaIDoli o nome do nOBIlO futebol, que outro-
mirensp, Bp'afogo e Acarai, começará dia 21 -de Se-

� ra ombreou se disputando em outras cidades que'lembro o torneio' "Leopoldo Verch" Patrocinado ,peJa contam com representante no ,oertame , Oatsrin'9nse,
Liga Jaraguaense de . Desportolil e

.

movimeníando
-

4
corno foi ó casO' do pr6p,l'Ío Mar'cílio Dias,' que 00-

, equipes numa disputa que t�m tudo para agradar laos nhecea em épocas distaótes ,o pOderio do Ume do
torcedores das' agremiilções que est,arão em atividades Baependi.,
li pa_rlir do ã,o-domingo\ des,te .mês. Sem dúvida. algu
ma a LID no sentido de propau:ionar. "10vimentação
a estes· clubes programou ao meu ver ,u� torneio
com bOlls equipes e a princípio somente o Bstrêla
desponta com certo favoritismo ,levando.se· em consi

deração s.er disputanle da PrimeironH. O mesmo po
der-se ia dizer do acaral, que ·ainda não se firmou de-.
finifivamente, ·tdlve� pelo mOlivo de ter reiniciado SUBS
atividades, O �otafogo eu refuto como grande equipe
o mesmo se dizendo do G 11 B r iiI' m i r, e n 'S e

da " cidade . de à u a r a m i r ,i m As duas últimas
equipes iÍpresentaran-se de maneira dj:ls mais convi
cenles no torneio Luiz Gonzaga Ayroso vencido pelo
qu�dro da Barra do 'Rio Cerro, ·ficando o, . Guarami·
rense no 2.° posto. O quadrangillar '-Leopoldo Verch",
Duma justa homenagem ao 'extinto e conhecido OPA,
tem' ludo para demonslrar ,mais uma. vez a força' d�s
eqúipes que estarão em ação..� .

'\,

ADIBCACI. - CO'TaBILlDàDE"� SEGUROS
'Antonio .José' Gonçalves

Bel. em Admillistraç�o de Bmpresas
YvoFlne Alice Schmöc.kel GonçalVes.

.

Técnica em Contabilidade
'

CPF 093090.989-53·

�. " .• ":. t!

.

,J!l _', .�:"" �. � .. vi" ,�

COpa Norte de ,Natação
Teve Jaraguá em' Destaque

'.' Rua :& (Mal. D$odoro) 122/130
Fone 72-0091 ""':' Cx. Postal, l�

.Jaraguá do .Sul 1- Santa Catarina

Recursos fiscais e :administrattvoB - Contabß1da
I

"

_.s'erviço de marcas e ,patentes - fotocópias de
Leg1slaçlo trabalhlsta'8 INPS -, Seguros e� geral
..' 'Serviços aéreos Varig \

,', IDesdo 1944 à· sern_: do progreSIÍ� de J�ragUá do Sul
. No último domingo, embora, 'com muita chuva, �. 'd' t' d 1 h Ih Id

.

R'
·

de'bom público compareceu ao Beira Rio Clube de olß ICB O, OS, rluB B)lores." OrBIS e OrUDu
Campo, um dos cartões de visita de Jaragua "o Sul,. Ru.a Dr. jorO'e L.acerdö n.O 8,5 � Corupá, S.O. )
para prestigiar a 'efetivação da La Copa .Norte· de {

"

Natação promoção 'da ,CME local, sob a égidé do Edital de ConV'ocação ':
esf«;)rçado liegmar B. Bucht. Conforme. afirmação

"

'.

ou no comentário. da última semana anteced,end@ Pé}O presenteJedilal,' faço �aber .que no di.a 5 e 6
· as' provaR', Jaragu'â lrià mostrar aos demáis partici- ,de deiem.br0 de 1.975 no perfoqo das 08,00 às 11 hpra$,
pantes e ao público local, os 'avanços que os CQ. na sede desta, éntidade, será realizé;lda eleiçõ�s para
mandados do Prof. 'Ariz,inho conseguiram desde composição da Direloria, conselho fiscal 'e Delegados

·

que os treinos foram intensificados com, vistas bOS Represen'tilntes no Conselho da Federação dos Tra
JASe de Ohapecó no mes que vem. Não estávamos balhadores nll Agricultura do BSlado de. Santa Cat"ri
enganados pois nossos representantes 'oonseguiram nll a que está filiado esta �ntidad,e;" bem como �e

CURTAS... abiscoitar 18 primeiros lugares das M-provaB que suplentes, fic,iilndo, aberta .0, prazo de 20 (vinte) dias
. .' , foram realizadas, principalmente nas' modalida�es ' para o regislre de '.chapas, qué correrá a conlar da pu-

. !femos que no� par8ben�zar. com os eeforçollJ· petiz e INFANTIL, somente dando campo a Joinvi-' blicação dó Aviso resumido oeste edital, nos t�rmos do

d� D�za e seus arp,Jgos, do.Flguelrense, qa Ilha da lIe, merece de ,meJhor prtlparo conseguisse' chegar 'art. t7 da PoNaria ,n.O 3431 de 20 de dezembro. de.
FlgueJr.a q1,1e não tem med.ldo esforços. para d.otar em 1.0 lugar no Adulto, A clas!:)ificação final ficou 1.974. O ",requeri,oltlmto acompanhado d� Iodos os do-
a localIdade .de uma. p!aça de e�portelil co�dlgDa �a ,seguinte m$n�ira: Categoria Petiz, Jaraguâ do cume·ntos exigidos para O regislro... ,

ser4. dirigido .
ao

com o prÓP.flO cresCl.mento do bairro
..
O Flgu�ra Sul com 183 pontos, .São Beato com 39. Joinvill. . PresiQente da entidade; podendo .ser .assinada por

C?mo �. mais. conhecI10 'pela, galera, Já' o tendo' oom apenas 5 pomps; Cat8goria INFANTIL, 1.0 lu- qualquer, dos candiddtos cooponentes da· chap�. "'-A
.

ViSto atuar dia destes. tefD t,!do para aparecer com . gar Jaraguá do' Sul com 164 pontos, Joiavilla �om secretaria da enUdade funcionará, DO período destina

destaqu.9. em futuras promoçoes da LJD o�de .

prs- 69 e outrOS 13 para Sio Bento. No Adulto 1.0 . para do' ao registro de chapas, no horârio- de 08,00 as 11,00
taOde fIlIar-se. Toca o barco prá frente mlDha g�D' JoiovUle com 2�5 pontos, Jaraguá com 99 e São horas,' onde se encontrará, li disposição dos interessa
te amiga �o Figusra *** C?meça na segun.da-feIr.a Berato do ,sul com 52 pontos. Somando S8 os pootos dos, pessoa habilitada. para atendimenlo, prestação de
.a 28 ..etapa, do o!3rt�me sesIa�o d� B.ol.ão Mascllb- conseguidos peJas três cidades partieipc;nt8s temos informação c9ncernentes no processo eleitoral, recebi
BG, só que desta' leita. com !1, DoIa o,flcl.al (p�quena)', o seguinte quadro. Campaão geral da Copa Norte mento dll documentação e fornecimento do correspon
nas .pistas do C.A. Baependl. Até o .último diS 5 as de Natáção' para JARAGUA DO SUL com 446 \ pon- dente re.cibo ..A impugnação de candidafuras deverão

,

em'prêsas partic·ipantes' estiv'e�am empenhadas nos tos' Joinville c·om 349 e São Bento com apenas 104, - ser feitas no prazo de cinco (5) dias, a' co�far da
jogOB com a bola trãdicio�a� na. ,Soo. Vieira.ose com pontos..' 'public�çâô da relaç�o das chapas registradaS. Çaso
bela perf-ormance dos. partICipantes. �!', eqUipes que

.

, não seja llbfido o quorum em primeira convocl'JçãO,
a partir desta segunda feira estarão em ação, 6S- Parabéns a gar.otada da seleção de Ná.tação, . ser� convocada nova .el'eição no, prazo

.

de
.

t5 diàs,'
tãó divididas 'em 3 chaves, e .Tocê leitor 8sté eon- para ambos Q� sexos, ao' Arizinho l' 'acima ·de tudo fom a presença minima .de 50% (ciriquenfa por cento)
vidado a comparecer. Os jogos serão de sp'gunda a CME e ao Beira Rio que num trabalb,o integradQ (ios associados inscritos. E não colist!guindo o cee-
8 qUita feira quando o titulo será decidido. *** As'· vem desenvolvendo intensa atividade ,DO setor: de

/."

ficiente, será feita a I�rceira convocação dentro do pra
lDodalidades em que Jaragué do Sul estará inter natação preparando nossos já campeõs,· Pára 08 zo de lÕ\�ias com ·e presença mínima de 40% (qua.
V�ndo nos próxi.mos aASC em Chapecó n? mês que �ias z7 e 28 pl'ó�imos estão marc'ada� competi�õ�s ren ta pôr c�n�o) ßos�a�soci,ados tqscritos.

,

Vem, deverão merecer doravante um carInho todo mternas de Atletismo par, apurar indices com VIS-
,

As elelçoes serao realizadas' das 08,00 as t 1,00
especial e podemos afirmar aos senbores despor' tas a9S 'J ASe de�te ano. horas. . .

- ,
.

tiBtas,que a8 plllavras do Siegmar Lucht' Prel!!iden- '.� .
'Corupá, 04 .de setembro de 1.975.

te da. CME . e de SElUIL técnicos 90Sla delegação, tem
'

. Bertoldo F. R. \ Frank,owiák
tUdo para fazer uma' grande apresentação e demos- ... -' presid.ente do STR de Corupá,
traI' assim to(ia a potencialidade esportiva que", co- DR.'. I'VO

'.

KAUFM'A'H'N' ,
.' AV I SOBleça a surgir em nosso muo�cipio. MfJS an�es de ir-

.

.

IDos a Chapecó q.ueremos nesta.mesma páglDa dees.' Seré realizada eieiçãô Inos dia$ 5 e 6 de de-
portes, dizer de que Jaraguá .foi .a cidade �sl.}olhi- CIRURGIÃO .DENTISTA zembro Da sede destá entidade, pa:-a composição da

�a Phara sediar a competição andO que--vemd! po�s dOS (C.R.O� ,N,o 385) 'tDirtetorid8, conds�bo Fi.scal 8dDehlegados Represen-'
"en ores, não deTem esquecer

.

�'que Ia v e an es,. even o o registro e c spas ser ap('esen-'
Outubro os in.tegrantes d_o C.onsQlho Técnico dos I -ATENOIMENTO-J tados à Secretaria, no horário de 08,00 às 18.00 ho-
Jogos Abertos virio à Jaragué Dovameote e podem � (Somente c,fhora marcadà) ras, no período ,de 20 (viote) d,iàs a contar da

.

pu-
-

ter oerteza .os leitores de que 8.S obras reolamadas . plicaçio deste aViso.
.'

.

.

. .

Pelo CT de acordo com :0 artigo 10 do regulameQ- Segundas à sextas felras: 14 às' 18 horas
,
Edital de C,9nvôcação 4a Eleição encontra-,sa

to dos JASO deste ano, estarão ti>das em fraDco
.

Sábados: tO ,à8 12 hor�8 afixado na sede desta entidade.
"

a�damento..*** . Não sef atél'que ponto vai a ,d'e1i'- a.'�rés. Epifácio PeISOa, 405 ....;. Jar8g�é ja Sul Cprupé, 04 de setembro de 1975.
n!Ção' total da C�E pela não 'parti�ipaçio do ,s81.. - Telefone 2016

.

B,ertholdo' F. R. Frankowiak
c:onado de Futebol de Salão n08 jogos deste ano ,/ Presid81lte do STR de (�orupé.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ,P�e5figie amanhei o, díc cl� Pátria
A programação '8JU8i'� ao' ,ev�Dt'o 'da� Semana horas" senaaeíone l Gincana 1 d,e Rotaraté Club .ne

, da PUria deite ano terá' .seu ãplcs no dia de ama-
' Agropecuãfio e às' Ih.30m.,'o j-ogào,\el1tre Baependi

, nhã quando h!;lver á a coceutração 'e .desfile de esco- e Marcíliö Dias de Itajaí com por'lões' abertos ao

I" lares e demats entidadea que comumente tem, ae' público no EstAdio' Max Wilh.lm, numa, promoQã,?'
,

'

.,apresentado _no dia consagrado à Pátria. 'O progra- da ,Municipalidade. ,

Está" em poder do Prefeito Eugênio Strebe da- ma para o dia de 8�anhã serA Q sE'guinle e com
, "A PATRIA É-A UNJÃA DE ·TODOS"./

dos concretos qu,e visam lev,&r li um� con'SiderAvel ,a partioipaqão �e toda li ,nossa comunidade: ,
"

'

me!ho�ià. DO setor·de, Iluminação' PÚ,bUca 'em alg,u- ' '
"

C'one,ur�'o' ··M'lion'ha Esc,0'1'a', é,I Às 6 horas. alvofadá � cHgö ,da 'Cólégio 'S.ão
mas ruas centráis desta cidade, 9 levantamento foi Luiz -e salva de 23 tiros, pela Municipalidade "local. y"':

.I

,A Mais bonita·· r
",efet�ado por colab,ora�oÍ'é8, 4a Mun1icipalidáde e',as Às 8 horas, defroiJt8,o Paço Municipal, havprá, cl "

hasteamento das, Bandeirí!s N'acioDal pelo Dr, Áltllró Co� a coerdenàçlo dos trabalhos a cargo da Srta. Ro�ruas' que dev,erão, receber o melhoramento 110 ,as
W Filho DD Juiz, de Dir..ho· Estadual pelo Sr. lemelre. Pucelni da Cunha, a Comissão Municipal de Saúdé.', "

'2'" .

.. . '.", ..

- , "

"1' k com COlaboração ,dos escritórios da ACARESC desta cidade,geguinte�: Walter �8rquardt 0, p�,stes, Reinold,o EugeDio S&rebe e �oll.lClpal por" Jos� �. � u�, e , vem desenvolvendo em Jaraguá do-Sul, o concurso denomi-
Rau '(21), Nei Franco (21), José Elilmem:lörfer

_ (51), PresideQte do Leglsll;ltltO. Às 8h30m miOlO, do gran,-' nado Minha Escola É a, maiá Bonita, que visa despertar no'
de desfile -com a participação

-

dos' estabeloei{l.8ntoB meio das Associações de Pais e Professores, alunos e Profes-,�liguel Salài (5), Augusto Milker (11)" 25, d8' Julho "di ensino. clubes de ser'iço; esportivos. es,eoteiros, \�ores, o interesse em melhorar os e�tabelec1mentos de ensi-
, , " ,

fI
A •

d 'p 6' nO a que, pertencem. ' ,

(52), Presid'Snte Epitä,cio pessoa até o final (32), -.10- etc. A saída será na eon uencta as, ruas, roc piO
" " ,

"

,

G G lúlio Vargas A Marechal Deodorg com São 82 escolas participantes de nlvel Municipal e Estadual., 0_é B té '.., I t o' CI Edwi (7) José Teodoro 0��8" e ,

, ",. I"· '

, cancor!lO consl.te em que todos ,se mostrem in,teressados, em,S, auer, 8 ,Clsca ame r .. "

térmmo na )PraQ8 Paul Harrts. A PrefeItura ��rä a cOllseguir,de alguma forma melhor o' aspécto de sua, escola,Ribeiro (34) e, rua 189, iem denominação mais
-

,7 distrlbuiçã"o �d.e pãezinho.s' e8pe�iais ,e larsD]lDha8 - aeja conservando muro�, janelas" no�as pinturas, foss88j' en-,
'

" ) )' d mais participoBtes do deB�ile' fim de, uma maneira ou de outra que conduzam a uma con-'Rostes -Ao todo 261: ôovos postes' com lumindria. para os a aoos e e "

.... ,

substancial-melhoria no seu estabelecimento de ensino, AIf', "',, ,.{ '. '

,
"

" '.' ••: •• nUma iniciativa, do Sr. Strebe, a eX-e'mplo do que C ã J" tique p08sibiUtario" [lO ,pedodo' Doturno mall, V18Iblll.,' oeor'reul n'o "an'o que paslOU. P,ara o pe"rfodo da iar- '

omlss o ulgadora será composta-de' pes&oas representa -

,v�s que atuam em Jaraguá, e dia 15 vindouro ser6 o/encerra,.dade' e embele2;àmanto pala nossa Urbe., de a prOgramaQão do Dia da Pá&ria prevê. às 14 mento do coucurso em apreço. -

,

.1
'

"

,

'

Numa empre�a, o cadastre de clientes
e tornecedores é uma peça ,muito' ,'-

,,> Importante para manter os neqócios
' I

naquele ritme 'rápido e certo que ledes
desejam.

� ,

,

\

'A 'mesma colsa.aeontece com a
Secretaria da, Fazenda. Porlsso, chegeu
a nora de atual ízàr e cadastre de sua

empresa. '

"

"

.:Compareça' à Exateria de sua cidade '

e preencha um torrnulárto. Em, breve, você \,'

val receber o neve número de sua inscrição. .I

estadual. lsso.ê muito. Importante. '
,

Ecom os dados fornecldos por voCê,',
.a Secretaria da Fazenda vai montar
um ststema-baseado em

computadores, que tacllttará a
vida de todos, Menos papel,

- ,

informações recentes e rnals
�_-��' rapldez.ttraräó toço gr�ndes

'

eeneflolos- 'i
-, Mas, teme notá do prazo:

a ficha de atualização. cadastral
deve ser preenchida entre 1�2 de
seternbroe 30 de outubro,

'Quem prornete rapidez,
. precisa começar dando o exernplo.j,

, t'
-

,

,

'\
"

,

Secretariá da Fazenda
Governo do Estado de Santa Catarin� enc:tutand'o distâncias:'.

(' .

/

/
\

i 1"

)

·.E��·

� ,1

"

,
'

/
.

CAMPANHA DE·.·ATUALIZAÇÃO�CADASTRAl,

/ �
.

;

!�lPnatÇãO· �o
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. HIUllll111linllatçãio .IPUll�Hca

I"

"

, I,

j ,

•

f "

I

10 Empresas locais
"

. 'Concorrem ,ao 'Título.,
"

de Operário, Padtlo

, )

Foram eneerradas j�nto 88
emprêsas locais 88 ius'criçõsA,

,

de cendidatos ao titulo de
"Operário Padrão" do Munici
pio de, Jar,aguá do Sul, e. um

, número bastante significativo
de 10 emprêsas que deverão
.partleípaé da escolha. Nftmero
significativo porque numa
comparação direta 8 outros
centros ,mais' desenvolvidos,
caso especifico .

de Joinvil)e
ondo somente 4., candidatos

i
, irão concerrer,

'

T

_ O encarregado do
. Celitro

, Social do SE'SI, ,:8r. Ademar
,
Letía Frassetto informou que
8 Comi8$lo Julgadora 8stá

, sendo ',formada aguardando
somente 8S' .respostes das pes.
80as, que foram .onvi�ad88
para o acontecimento. Salíen-

r ./ tou que 8S empresas que par
ticipam são 8S 8Pguiott!s com
seus respectivo8- candidatos:
Met Joio, Wit>st' com (Luiz 1

Polsuf), I"!A;�Artefatos/de Bor
rachas Wolf com, (Augusto
AdratH,

.

'Marcatto (Qsvaldo
NUs), Kotbach [Dantel Peters],
-Inds. jlellnidai!l (Nelsío Miof\!I),
Ja.raguá Fabril com (Evaldo
Bruns], Met. Erwino MSliegot
ti com ri candidato (Osní Pie
coli),' Nevas S.A. (Arno Stei
nett, Cyrus (João Martins) e

Est. Mannes .eom (Onívald«
Stähelin)

\ ,

A escolha do Opérérlo Pa'
drêo do"muuícfplo de Jaraguá

, do Sul será na préxlma 4 •

feira, dia 1 O do correnre mês,
no moderno salão 1

Dobre do
j Centro Social do SESI' à J:Uil

Walter Marquadr, Deve-se levar '

ein concideração igualmente a

(l,iversificação, do número de
empresas participantes.' cöm'
destaque pöra ',as ' empresas
Borrracha Wolf e J. Fabril' qU,e
concorrem com candtdatos ao

Iftulo de Operário Padrão pela
prímetre �ez.' S�gundo .o

'

en

carregado do' Genrro Social do
Serviço .ôeclel da Indústria
desta. eldede; ao eacerreger.seu
contara com o ','CORREIO DO
POVO�'. tudo foi prepsrado de
mode a se oferecer I comissão
julglldora as melhores 'possibi
ldedes de escolha daquele que
reunir as melhores condtcõee
de ser ö escolhido, ao .mesmo
Que agradeceu a cobertura des
te stmal:jál'io em relação iiI'pro1
moção Que tente li alcançar o

sucesso esperado, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, OO�RBIO' D,O POVO 'PAGINA' &
,

Estado de Santa Catarina
"

I
,.\

Juizo de Direito: da Comarca de .Iaraguä ·dQ 'Sul

Prefeitura
.

Municipal �e· Edital·· da Primairo a
.

Segundo LâilãO
\ .

"

. JorDaDd 'do Sul
, Em resumo (8J,"t.; 687 dc{CPG); fa:z; saber. o seguinte: Pro

cesso: Execução. Exequente: Dtílçio Teodpnir Le�zi. E�ecuta
dOS: Alfredo Brsehtng e Tereza �. Ers.chlng. Veiculo li. �et le�
loado:. 1) - UIIla Camioneta tipo Pick�Up; marca Ford, ano

·�ei N. 568/75 '

.

de fabricaç.o 1968, chasets n;O LABIHBI 3290, cor vermelha "e
..... marfim, 8'eílíndros; 161 HP, avaijada em crS 5.000,00 (cinco mll

Limitada .a
.

altura das edificações em função da crp:z;eiros). Depôsttõ: 'COOl o próprio executado Alfredo Ers-

cenlral de.DDD. , /'.
ehíng; residente' no lugar Garibaldi, neste mnnícípío e Comar-

Eugenio ôtrebe.: PrefeHo Municipal de Iereguédo
éa, Primeh'o Leilßo: Dia 15 d; setembro p. víndoúro.. às '11,00

.

'

horas. segund'o têilão: No dia 29 de setemõro' vindouro," às

Sul, Estedo da Santa Catarina, no uso e exercício de :

11 horas. caso o �eIll penhorado' não for arrematado no 1.0 leí

SUBS srrlbuíções.
'

-;

lao, pelo yalor _da avaliação ou preço superior. Local: Onde
se�encon*ra deposítado, na,rli',sidencia do executado, Nos autos

, ,"

Faço aeber li todos os habitantes do Município !lio consta haver conta referido bem qualquer' ônus e nem

O d d 0'1·· C f·que a Câmara.' Munlctpal aprovou e eu sanciono a �ecurs-o pendente de 'julgamento. Dado e pa8sádo .nesta Clda-�, 'uan I" ',,", e,. ,.' Ivel,ra
'

,on, ,I'F'ma
seguinté lei: .

' de de, Jaraguá do SUl, aos dezesseis !i.as do mes
'

dé iunho
do ano de mil novecentos e setenta: e c�co"

" z

'\, -, ,

ART. 1.0)'- As edíficeções localizadas rre . faixa Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrívão, o subscrev.1. '

I V'I·SI·ta, ','3'" Blume',na,'u"compreendida dentro' das duas linhas connnuss e ex- ,,-
'

-

ternas do -croquls fornecido pelas Telecumunlcações (a) Alvaro Wandelli Filho. ,7" Juiz de Dtreíto

de Sanla Cerertne 'S/A - TEtESe, não poderão ul- ' _'-�----"""---"-'__------'---"",,"::";'

,'rélpa,�'sar em ahur� os gá!>aritos indicados no .mêsmo Reg'ião','croquIs, r
,

'

" ,

§ 1.0) O mencionado croquis fará parre integran-
te da presente lei.

"

'.

"

,

"

'

ART. 2.0) - As edi,ficações construídas em desa-'
corda com o errígo aurerlor, serão ernbérgedas pela
Prefeitura Municipal., e' o responsével, sob as cornlna
ções legaiS, será obr gado destruir, às suas expensas,
a parle que ultrepassar os gabarHos permutdes.

'

ART. 3.°)';" Esta lei entreré em vlgor, ne data de
sua publiceço," revogadas as disposições em- comrérío.

PALÁCIO da 'pREFEITURA MUNIeIDAL' de
Jaraguá do Sul, em 29 de agosto de 1975, '

EUGENIO STREBE Prefeito Municipal
A presente lei foi regi.�trtlda e publicada nesta

Direloria de Expediente, Educação e Assistência So";
cial, aos 29 dias do mês de agosto de 1975.

/ '.. ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretor�;'
'

",,'

Decreto N. 344/75
Abre Orédito Suplementar. ,

··f .•
•

EUGENIO STREBE, Prefeito Mpni�ipal de Ja.

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no us,o e

exercício, de suas, atribuiç'ões: DECR,ETA:
ART. 1.0) ....;. Fica aberto um Cl\édito Suplemen

tar no, valor de Cr$ t 10,500,00 (C�nto e. dez mil e

quinhentos cruzeiros) por colita do" Excesso de

Arrecl:).!iaC&<t 'qo Qorl!'ote, exercício �s segu_intes
dotaçõe's do Orçamento Vingente:
3.'2,5.0 - 23/43
lU 4.0 _:., 12/!02A
3.2;3.0 - 20/129

.

3.1:2.0 � 08/170
4.1.1.0 - 25/176
3.1 2.0 - 07/1'86
3 1.2.0·...::... Q8/187

. 3.1.3.0 - 11/189
4 1.1.0 - 25/192
TOTAL

'

ART. '2.0) - Este�Decreto entrará em vigor
na d'at" de ,'SU8 publicação, revogadas

_

as disposi-
Ções ém éontrário. .

'

PALÁCIO' da PREFEITUR�A .MUNICIPAL 'ria

Jaraguá do Sul. a08 25 dias do mês dE(agosto de 1975.
, 'EUGENIO STRRBE � Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registra�o. e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e A8sis-�
tência: SOé1al, aos 25. dias do mês de agosto de 1975.

r ASTRIT K. SCHMAUCH Diretora.

-

C'orn."e Ind. 1.1 R,aduenz S.A.
. .� .'

,

e G.C.(MF) n.O 84 430.07�/0001-03,
.

Edital- de Convocação
Asse�bléia Geral Ordinária _

São conviclad05 os senhores acionislas des- .

Ia sociedade pará a assembléia geral ordinária,
à realizar se no dia 29 de selembro de 1975, às
,15 (qui,nze) horas, na sede social, em Rio Cerro
I, nesle município de Jaraguá do Sol, com a se·

guinle
Ordem do Dia

"

\

1 - -Discussão e aprovaçao dó Bídanço
Geral, derponstração da conta de, Lucros � Per

das, e Parecer do Conselho 'Fiscal. rela.livos ao

exercício encerrado em 30 de junho de 1975.,
'.

"

I

2 - Eieição do Conselho ,Fiscal.
'

I 3 - Assuntos d),ver'sos.
�

Aviso
� (, ,',

Achan-se à disposição dos s'eiJhoi'e,s açio
nislàS, na sede 50ciaJ� os documenlos a Que ,se

refere o artigo 99 dó' Decreto�Lei 2.627. de �6
setembro de 1940,

"

Jaraguá do Sul, 27 de a�osto de '1975

Hilbert I?aduenz - Diretor Pr�siden;te

, ..

,

Justo 'Ca-sligo; "

, /', .'

Fausto PiDheirc;».

\ ....

. Ö caso a seguir narrado, é verídico. e ocorreu

na II Guerra Mundial.
,

'Um capelão francês visitava um, hospítal
.

de

cämpanha e aproximando-se de .um soldada, dlssê-
lhe: ,.. r-

' .' •
'

• ,

- "Souh� que o senhor 'está \ gravemente
ferido e sofre muito". .

.

- "Padre, por favor levante o meu eobarto'r�
IHorrorizado, o sacerdote ,viu um peito robusto

mas sem braços., "

.� ..' '" _ .' r

- '''Não s.e aS8us1'e, padre
-

__ , afirmou o solda,
do. Ägora }evànte'-a parte inferior". Faltavam. ás
Pßrllás até os. joelhos! ,',

- "Meu -DeusI" e6clamou o padr'e.
_: "Não se compadeça de mim; dê-�e antes

08 p�rabéns. '...

- "E que eu; ante's da guer,ra,· reduzi ao

mesmo estado -uma imagem de Jesus Orucificadol, ,

- "Eu explico como' foi. Ao chegarmos.' à
.

encruzilhada, de um caminho, eu e meus compa�'
nheiros, que estávamo's fazendo um exercicio mili'

tar, encontramos um grantte"'-Grucificço fi! enchemo
10 insultos e blasfêmias. Eu mesmo 'quis l�val �
dianteira aos outros soldados na, impiedade e com

minha baioneta cortei as
�

pernas e
.

os braçoIi da)
imagem.' ,

-- "Tempos depois, no campo de bàtalha, qoaD.
dO começaram a sibilar 8S primeiras,balas é qoe

compreendi a enormidade do m,eu ,crime� lembrei-me
,de .minha jgr�ia, onde fizer'a a primeira comunbão ...
Lembrei ine de minha falecida mãe .. , das contas que
havia de 'pr.estar a Deus I!l então.,. ptdi a, Deos qoe
me castigasse nesta vida!

.

.

- UE Deus oU9io me, como, acaba ds Ver.

Oomo tratei' o Cru'cifixo; 'asslm fui tratado.
Estüu arrependido do. mal que fiz e estou certo de

que Deus já me p�rdoou. Quanto maiores forem·
os meus s'ofrimentos, 'tanto maior será a. minha

consolaçã�. Assim estou seguro de que Deus quer
perdoar-me nesta vida. �

,

,

- "Agora, padre, peço qUémeatsnda em confis
são' e depois, por favor, traga.·�e o Santíssimo.
Sacramento' para comungar... (ABIM - Agência
Boa IÇnpres8),

. -

0,

Máquinas d'e calcular ELÉTRÔNICAS
18, qloa�los com e sem fita, dé escrever,

'smnadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo pa,ra. a região

§((})Co �rãfllCal -AVeIDllldla �lLtdla:.
Fones: 720592- ou.720972

,Pla�os' e.$peciais, de iina,nciamenlo
Garantia. de 1 ano � Assistência Permanente'

" : I ,', .ft;

Extraviados
. Eo, VLADISLAVA. OHIEPLE MALiN'SE'.,I,

brasileírà; ',viúva, .Iaeradcra, residente e. domici
. liada. ��' Oorupä -SO-, declaro para obtenção
de 2.11 tia que toram extraviadös os seguintes

. doeumentoe:
'

Oarnêt do FUNRU;RAL, certidã_o de Nas
cimento, e Oarteira Médica de Sindicato.

Qo'ropá, Setembro' de 1975

,': ( 'Vladislava C. Malinski

", O 'governador' Konder Reis recebeu dia (�2. ül-
'timo. eomunicação do ministro EuclidEis Qúandt de
Oliveir a; d,88 comunicações, l'onfirmando. soa víaita

à cidade de Blumenau nos dias 5 e 6 de setembro

ein at'lnçãe ao convite do cliefe do Executivo.

O ,Ministro 'veio. proferir palestra às ,19 horas

do dia 5, no'teatro Oartos Gomes, abordando ,0 tema
.

"Btstema Nacional de Comunicações", que foi, tele"

tisada para todo o Estado de Santa Cátarina.
O regresso de QUand't de Oliveira a Brasília

serã no, dia seguinte.

DR.' >lVD .. KAUFMANN
_.

.

J ,

alRURGIÃO DENTISTA,
:, CC.R,:O. N.o ,385)

, � ATENDIMENTO:"""
(Somente c/hora·marcada)

Segundas à sextas feirà�: 14 às 18 horas
.

.,'
\ S6-ba�os: 10 às 12, hóras

R. Pres; Bpitãcio PeiBoa, '405 - Jar8�uá' 110 Sul

relefone 20�6

lnformaiivo
.

ACARESÇ

·Higielle Mentir

J,

.

Sob o· nome de higiene mental se conhece 8

ciência 'quI,'! propicia o desenvolvimento de ,Corretos
hábitos menta.is e emocionais. A correta higiene,
mental pode evitar perturbações nervos&s, chama
das n·eu.roses e alienação mental noueura).

Aluuns lalores' da ,saude menlal ..,_'

1. O Trabalho - O trabalho é fonte de s8úd'e
f1siQa e 'mental e de· felicidade para o ser humano.

2. A Recreação - esporte, .leituras,
.

trabalhos
manuaIs, ginásticas 80 ar livre, a natação. etc ...

3. o Amor - Amar é sentir-s8 amado· desperta
os mais nobres sentimentos e emoções. Além do
smor no circulo familiar, como cônjugues, pais. filhos,

'
.

e irmãos, devemo,s ter amor a outros semelhantes
(amizade) e à Pátria (patriotismo). Fazer desinterps
sadamente favores a outros, é um poderoso fator de
estabilidade mental e telicidada,

'

4 .. A Religiao - A religião e o ·mais poderoso
fatorida saúde mental.

É a -rocha firme sobre, que ,podemos estabele
cer. nossa fiJo�ofia �e vida., O . sentime,nto 'rE;lligioso
é inato ao ser humaoo, e' nes'te sentimento acha ó
homem refúgio nas dificuldades, transformando as

dúvidas 'pelo meio da fé, em segU:r�nça e oonfian
ça, e o temor ao futuro em EtsperaDça..

,
.....

, Oulros, lalores, da saúde menlal
1. F,azer frenle às dificuldades e problemas.
2. Evitar o temor, as p!reocupações e a angústia.

A melhor maneira de perder a. saúde física e menlal ,é
eSfar continuamente preocupado," .

�
.

3; É pr,ecisö evHar di'sparid�de muito: grande en

Ire aspirações e o quel a 'realidade. pode dÇlr ..
4. É�se lanfo lJ.ais feliz quanto mai's se faz pelos

demais: Não deve se pensar fant·o em si· mesmo. Não
ser, egoista. (

.

5, O mpdo, a tristeza, .o aborecimento, o ego
Ísmo, 8 .inVEj8� os ciúmes, o sentimento de culpa
biUJade, 9S remorsos, o pessimismo 'são fatores de
enfermidade física 8_ mpntal, e roubam a paz e a'

. feficidade. '

�.

'. '

-'

6. É' preciso levar a vida fàmi,li.ar normal e.

agradável.
.

. ::-
7. Não isolar�se dos demais nen ·ser incapaz

de estar, só; Ser solidário para com os outros.
8. A� em�ç,ões, os �esejos, 0.8

•
instintos, deve

ser c,entrolados para eVitar que seJamos por eles
.
governad.os. "

,.

A

• �
,
., ·-9. Não' deve ser el!quecido' que à boa saúda
mental tem fundamento na saúde física, e 'viêe. ver
sa.

Ros�meh�e P. da Cuuha
Extensionista da. ACARESO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Estariâ ,'0 'Também Peluído?
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-
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,

"

. Quiz, filha: do, n08SO Iun- ela nao lera maIS condi.
. , J,', _;..._ ._._ dador C�L Bmílte Carlos .ções .de perttctper de' lã.o

" ANO LVII N•.2.850 Jourdan; ecebe de receber . tmportentes acontecltnen.;;�����!!!!!!�;;;;;���;;;�;;;;���;;;;;;;;;��!!!!!�!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!���������!!!!!!!!�!!!!!!!!�� . ii nossa edição f��llva que ,·Ios.
comemorou o 9'9.0 i1n() de

'. ,-'

fuodllção de jarlguli' do· De n08SI· parle ,qUe
.SuL Como sempre, ela conhecemos IJ' vida de
'Ieu li edição como' quem Don, Helena que nasceu
recebe um amigo muuo Oll selva agressiva do Va.
ínfimo: Anotou as reterên- Ie do ltapocú, lemos 3egu�
eias ao seu ilustre per e ras e8pera�ças de que a
em correspondência que ven�randa senhore, pelas,
aeslae, vem de ,agradl>cer facilidades de 'tráfego . de '

ao "Correio do Povo·' e hoje; ,
tenha '

oportunidade
a 'Iodas as pessoas que de pessoelme nte

, receber
"tão dignamente h�m�na,-" es honras (llque faz jus
.geerem Jourdéi. DO dia 25, quando os srnoe das irre:
de julho". les de liilfagu<iÍ do' Sul
Dona Helena, nascida anuifeiarem o cenlésimo

no dill 2 de agosro de 1883, ano de fundação de Iara
, 'conta- atualmente eom : 92 guá dó Sul, em 1976.
anos e espera poder ell-,'.· Honrados' agradecemos

. viar um descendente seu .a correspondência de Do
para os �estejos do centena- nil Helenà lourdan Ruit.

Nosso Idioma
, (IV) I Prol. "àulo Mo..etti

o aumento indisc�imi�ado de: �agas � o contro- Mas. a fálta de tempo não é só alegadas pelos alunos.
vertido avanço. piôgressivo estão açabàndo por, con- o � também pelos professores, 'Estes,. mercê de seus

" duzir nossas escolas a um nivelamento por ,baixo. mor- baixos salários. têm que se descobrar para', poder so
< mente no ensino de 1.. grau. A expansão quantitativa. ,breviver. Não lhes' sobra tempo para . dedicar se ao

, de um lado. e a prbmoção aueomátíca. de outro, tem' seu aprimoramento íntelectual e profissional. 'à especta
,

assinalado uma .acentuada queda do nível de ensino, lízação em suas disciplinas. Alegam por igual que não,
Tudo está atestando essa evidência. todos estão re dispõem de tempo suficiente para . se- dedicar com maís
conhecendo" es�e ,fato como Incontestável.

.

'

,

' "

atenção e melhor carinho aos seus alunes e. novamen

te. o prejuízo se concentra na qualídade do-, ensino
mtníserado, 'na conveniente, assimilação do conteúdo,'
programático.

Todavia. somos forçados a reconhecer não ser

esta a única razão. Outras existem: a deficiente for
mação dos prcfessores, a

.

sua pouca experiênciá.' as
suas negligências e. eu diria até. a sua incompetência.
Ao lado das deficiências de material humano alinham- ,Nesse marasmo todo, é 'natural. que, ocorra a ,po-:

,I

se as de natureza. física. tais como: carência de r insta - Iuíçäo do "nQss,o idioma. não só pelas dtfíuíêncías apon-
,

lações dídätícas, equipamentos é "material de- ensino. eadas, mas até" por uma estranha ocorrência que,' se«
, Em suma, inexistência de uma tnfra-estrutura capaz. reflete' com freqüência em nossos jovens: a preferência
de promover ulp desenvolvímento adequado do en-· quase 'instintiva a músicas estrangeiras. cuja letra deco
sino. muitas vezes acrescida da evidência de uma capa- ram com maior facilidade do' que a própria letra do
cidade admínístraríva empírica. comprometendo a 'boa híno nacional. Há . um desíncerese generalizado por,

qualidade do -ensíno. ',,' tudo aquilo que representa o suporte. de nossa cultura
,

.'

'.
. '. -'dI' .Ó:

'h'
"

geral de nossa formaçâo eclética.
.' No aspecto da orgaDlzaçao as c asses,'. a, que" ,

,
' ,

"se reconhecer a existência de grupos, excessívamenee
,

T E ,,3 nossa juventude cresce e se' d�senvolve ,di-,heterogêneos comprometendo. é cl;1'o, 'a homageneida- .

b h b dde da capacitaçãoiintelec,tual'. Eo,professór.se v,ê.for- vorciada daqeeles.' ohs" 'á itos ,in ispensáv�isi"
T a uma formação cultural,con�entânia com as/exigênciasçado a' nivelar ii 'classe 'para não 'p.rejl:idica� os menos,

da ép<lc,a,atual. M_algrado o incenti�o'das a-qtorjdadesdotados. em detrimento do boni nível do ensino. E isso
é p',oluição.

"

. e dos professores. parece que· o desin�eresse é'uma
. ,

'

constante, mormente em certos setores e, para certas
De outra parte, some·se a isso um outro ingre- disciplinas. E ,o mal vai desde C!) 1.0 grau até os ves

dtente: o fato de'um grande número' de alunos' estu- tibulates, ein que a poluição é generalizada e mistura
dar à noite, pot trabalhar durante o dia E vem. com da a um festiva� ,de'XIS 'que o candidato distribui

, isso. a, conseqüencia alegação de (alta, de, tempo para pelas folhas de prova. Mas esté é um assento que
es�u�a1'., ,

.,
,

fiça para o filti'mo artigq da s�rie, /

A Exaforia Estadual ôe ,Jaraguá do Sul 'con-'
, r clama a todos 08 contri)luil)te's·' do 10M para 8

A Sra. Roseli Maria Ba'raUo, Supeni80ra de CAPt;fPANHA D'E' ATUAr.1ZAÇÁO CADASTRAL DO
Área do Mo.imento' Bfta8ileiro de Alfabetiza9ão, con- período de 01 de Betembro à 30 de Outubr9" ,Ifirmoo a 8Sa. -jornal, de que a cidade de Jaragu6
'do Sal su' também oonlemplada com a iQlt,,18Qão Os' formulári8s enóontr.an-se� a disposiçio 40s
do Balcão d.' Empregos do MOBRAL.' A exemplo . senhores contribultes nesta Exatoria. cujo prazo de
do Pos,'.). eul,tu�al.do',6rgãe j' em, pe, rfeito fU,noio- entrega expira'terminantemente em_SO de Outlil;>ro

," ',vindo·uro.' "" ;',ilamento 8 prestando ií;lestimáfeis serviços não s6
para os mobrlllistas, e bem como a e8tudanh�,8 e

pesquizadores' de modo geral, o Balcão de Empre
gos."o 6:rgão alfabetlzador Burge em

.....dec!lrrênoia do
,H6prio ct'e8oim'ento 'do MOBRAL nestes 'Inos de,
existenoia. Segundo 8 responsh.el pelo fanci,onamen
to do Balcão de empregos do MOBRAL deverá de

,

acordo com o oronograma 8 ser elabof,ado, trabalhar
de mUleira estreita com 8s"emprêu8 conhecendo 8S

oport,unidades de 'emprego existente DO 'palque lo
cal. ,De', pOSlle do número de vaias exis,tentes OI ma

bralist8s e demais interessados pOder,ia dispor de
r�ais. oportóôid'ades' ,de ,empre'go cada qual em ,.8U
rimo dá a,ti'idades: Assim liIendoí a pouca mio-de·
ebra' que não e,stá senl1'o apro,eitada .oí 001118 ci,
dade,

.

aeri' cóloé8\çlo BIIsegurada janto às firmas 10-
'oaia; ",. ,,'

OCl8Cílil Clofirma 18Ua', Uerbt ':pBra ,ObrBI"do '�"
\ 1l))rdJl �dJl JiJ tflI ]Ln° tft/illl�' 'll))dJlfdJl O Deputado Estadual da ARENA, Oc�acílio Pe-

, .. li' caL\\,,<tU. '\.\Il'UI "'UI � li' '(QL ,«li. ,dro Ramos. que Yem desenfalvendo esforços juntoMapo 'I:avàres' da Canhà Mello. o a ádminiltraçio 8�tadu�I, Sem 81�rdes e cónseguindOTabelião de ,Notas' e Protestos,em Geral,
]L � Ir

'

1t' .P �, portanto incalculãgei$ benencios p,-ra II DO,ssa região.

'E 'Dr I, l'
,

A' 'L
' p.m' r,ar ,

� 'lJCIDlll,'C1l1latrno acaba de' anunciar a liberação de' nou, 'erba do go-� ,J:M 'irno do 1htado, parà' 'prosseguimento normal d�s
. \

obras de edificaQão dos '6 blócós que' fQfma'rão' o
, �e'gündo i�form8çõe8,. existe' um movlmen�o Centro Interescolar.- de Primeiro Grsu' (CIP). A_s

.

Pelo' pr�8eDte' edital pedimos a�8 Senhorelil no selO dos. Le,oes e Dom�dora8 de, D08S01 �018 obrl;ls em apreço, n'UJ'l6� é demais lembrar�se I ()(}Sh&bal�� .relaclo�!:ldo8 que .compareçam em. nosso clube.! de lervlço, no seotIdo d.e Stlr no p�óx�mo 2;�m na At, Gelúli.o Vi:üg�@, ddronl6 a AS,"f'Dlblé!�,cartorlo, para trabirem de assustos áe tleus Int�re8-" ano. Implantada uma p�aQa�públIca na rua. JOJDvllltJ� de pe�8 e sflglin,do nota publicada neste semanárIOses: A, me�ma que 1il8 loe�ltzarla Das prO�lmJ�ades �a. no .ultlmo sábado. sob a responsabili,dade do Dr,
c�nc�Ituada t'mI?rê8aJllrag�a�n8e'IMarls'ol �.A.ln�ú8.., LUIS Fernanda, l-'hilippi do DAE 8S obras &e proc�s'Gerhsi'd Leizke - Estr. Bananal do Sul - t�I8 00 VestUárIO: e que VIrIa �ar: um, toque eepe- sam, em bom fIlmo e-nesta .mês de. Setembro leraOGuaramirim - Ióti.; de Móveis Berlim Ltda. -" R. ,clal àquela artérIa tendo em, Vista a mesma ser maior .olume de trabl11hoB. A nOV8 tTerba

'

liberlidaErnesto Piletta';_" Guarami,rim - Romar' Com. llou- b,eoeficiada f�turamente com o asfaltamento ,que ": é da SOO mil .ruz�irQIiI, baslánte signifICativa, Iile Ie'
p8� Calçados & . �r�arinho8, Ltdl'J. -. R. Angelo dar�, 8C8SS0 �e. �Ilr�guá do Su! a BK lO�. É fiem varmos, e'Dl conta que para ,o início das obras iii
R�bini - N!:1sta• ,.�,

.

. ,".,' dúvu.�a, um� lDlclatlva das malS lOUVáveIS esta dOI quantia dt:! 250 mil huia eidõ liberada. Anexo ss,rä
,

'

I clubes �e serviço. que' desdeJ; estio colaborando· edificado o J;>alãoio, �'e Esportel\l �qoe será r8tlPon�á:gm/Jar�gu",á dO,,�ul,': 0,4 de 'setembro 4de ,lQ75; DO s�ntldo de Ie oferece� á CIdade. !l0YO 8Spe,?to 'eI por conslderhel pareeI. de lDcremen,to com VIS
, �m SUS, Urbe teodo ,em Vltas 8S festIVIdades do A· tal as promoções esportivas que venham 8 ser pro-'Guislenié Müller, .i'crevant'; 'NO 100" de Jaragu6 do Sul em ,1976. r

gromadas aqái,'
"

.

.

.I

B'alcào' de 'Empregos' do
�

.' ,..
.

Mobral 'Para 'Jaraguá, .

- {\

, �. .

'

,

Ainda lobrA o MOBRAL Jooal, há infqrmsção
de qua 08'ltÍ'�balho8 �.8IenY81,idO•. d�rante o 1.C '8�
mellre do ano,·alclnQaram OI ,obl8llvos e .gora ai

atençÕes 'di ·Comiss.o" Municipal do,Ó, g,io, 'oItam"le
para 'os trabalhos e, 'BIt�em exeoutados 1il08 �e8e8 fal.-'
tintel' do imo' ein c'urSo. O. CUrsOI de Alfabetizacão
prosségueDi ssnd'o qoe Educ8Qão Integrada leri no"
vidade' 86mente no' pr6ximo 8no. '

,- .

.
-

. _" I .1

Processo Administra_ivo" N,.. 1/75

G
�

'd V instllutado peJa PortB�ia .li o 06/76.OV·ern3 or ' e ice' ,do V.ieram �8 lUtos ao, Chef� do Executivo, após o

( ".' relalõrio da Comissão, iii qUt:ll cÔ.ncluiu pell!! ,nocin-

t.. J'
II

d' 'S I
cia etos iudiciados,

..
"

II00nS ,em ar,agua, o, U,
,

\ o processo e�tá em ordem; óbedeceu às éxigêo.ci8s,legais
, Pelas pro,vas trazidas, não se pode incrimir os

Indiciados: ein que pese o. 'tftulo de seus
'

cargos, :as
f.Qnções que exerciam eram" totaJinente alheias ,à ma

n'i'pulação 'de numerário e-co.ntrole do mesmo"':' não
lnbam acesso· aos talonários. 60S C(>xtr:alos bancÓrios.

, 0, indiciadQ ,ERICH SPRUNG flxercia funções
,que não dizi8m ref!peito à,contab,i'lidade; 'o indiciado
TORIBIO A,. ELISIO efetuàva' pagameot()s contra
empenho8. -; ,

,

, , 'l\,nali!l8ndo acuradameDte oprocés8o, bom tudo'
o que nete ('on8ta, acolhemos.8 'conelullio constante
dó relatór!!> final apres.atado pel8' ComiAsão'Proc!,S
Aaote, para absolver 08 indieiãdog ERICH SPRUNG e

1,OIHB!Q 'A. ELlSIÖ.
Intimem·se

.

Jllraguä do 81d. 2� de' Julho de 197'5
'

'.88S. EUG�N[O STREB!, Prdeito MunicIpal',

.'
.

I

I.

Ate,nção

Chá em Beneficiô 'da Creche
,

'f� C�nstança: Piazera'
.

A. CASA DA AMIZAD�, colaboradora. do
.

RO
TARY CLUBB de Jaraguá' do Sul. faró, realizar no
dia 17 de setembro do correnl,e•. as 15 horas no' C.A.
'BaeJ?endi em beneffc'io ,dir AÇÃO SOCIAL bE IARA,
OÜÁ DO SUL _;, CRECHB CONSTANÇA' PIAZE,
RA - um Chá, com delIfile dOll Grupos FolClóricos
do 'Município, que� tanlo 'Ilucesso alcançaram no ,di.
Naciondl do Folclore. Desta' Cidade e em JoinviJle. Os
ingressos para esta promoção podem ser adqui'rídos
com a8 senhoras dos ROlarianos.

�.�. ·.llóy· 'Gonzaga ... 'am·· ·

dia, li
-Conflrmade par,a o proximo dla 1'1 do corrente

LI vinda à, lararuá do Su) do D�. Zany Gouza2'" alu.
al secretérlc do Inlerior e"Jusfiça. Vir,á acompilnhado
de um arquueto do DAB pare éS díscuasão em eoujun.
to com -es clesses dIrigentes> do município, em

'

torno,
da construção do prédio que deverá abrigar o forum
da Comarca de 'Jaraguí e Corupä. O 'mesmo será
edificado à tua Welfer MarquÍldl, e"�iró definitivamen
re équa�ionar os problema.$" afelos a um local dpro·

: priildo para as atividades forenses de nossa comarca.
. Anierior�ente 8 vinda do secretário esIIva prevista p4lra
o último ,sabado o Que aclibou não. sendo possivel
,devido à compromi�sos élssumidos öuteriormen:e.

"

Este9é segunda "feira ,última,� em fiei-ta oficial
ao LIÖNS'CInADE INDUSTRIAL. o g.ov6rnador
do ,Distllho L-lO do LioDS Clabe. Internacional .Sr.
Henrique Ramàn :Míeh,E1 de Blumenau. e o Sr. Arn6
Roelsler di São Banto do Bnl acomlpanbadoB das
respectivas esposas. ,',

'

,

,Além de nOS88S 8utoridade�' e convidados pre
sentee fiO 8coDtecimeno. Ilotamoill a presl!'nQa, ,de
Leões e Domadoras de CorupA, Blulilenau. SâoBeD
to do Bul, JoinyiII;', Ti,mb6, Bão Francisco' do 1 Bol
entre outros, que foram rpcepcio.Dad08 DO Re'stau
r"nte bajara:'

.

Este 88mnário,' cu,mprimeJÍ�a ao Liops Industrial
de Jaraguá do 8u�. na .pessoa de seu presidente
�r. Adernar FUrtado, pe'lo carinho e sio{patià que
'aqolheu aus ilustres ,ishéntd.

.

I
'

Verdade ,Sempre ',Triunfa
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