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Konder Reis,na R e-g i ão Em 76. a Noite do Senadinho
•
r' "I

.

o qovemador Antônio
Carlos Konder Reis. acom

panhado de grande comítíva
visitqu segunda feira última,
o manicÍpio de Gnaramírím,
quando da- passagem de
seus prírneírös seía meses,

de mandato frentre a admí

nistração, estadual. 'Marcos
H, Buechler více-qoverna
dor. Secretários Anfônio (

Salomão Ribas Júnior da
Educação. Albino - Zent do
Governo. Plínio Bueno da
Administração; dirigentes
do 'D�R do Estado. depu- '

tados federals e estaduais,
prefeitos da região' entre'
'outras 'autoridades ( acom

panharam de perto' as, sole- \

nidades de 'assinatura, de
contraeo no valor 'g,lobal de -, AntõDio Carlo8 Konder Reis primeiro

rinense
" ,

.

Cr$ 1.444400,00. que serão

aplicados na implantação de guá.Guaramirim)" �lé� de
um viaduto aos fundos do construção de uma ponte
cemitério inuni c i p á I de sobre um canal do DNOS
Guaramirim. no contorno da ao longo da rodovia líqan
€idade já na rodovia SC 'do a reqíão do Itapocu á

301; coneençäó junto, ao BR 101.
\

"

río Itapocuzínho é, melho- Após a saudação eIQ ne-
frias na ponte (divisa Jara-:, me dos munícipes �uarami.

p,ar,Q,�� '. IJarCiguá
esteve' recentemente em

Jaragu6 .do Sul, onde' foi
recebido pelo PJ:'efeito' Bu
gêniO Strebe, o Oro Ar·
mando Silvio -, de Bri;IlO
sub, secrerário dc) Patrimô
nio do Instituto' Näeional
de Previdência Social
Sua ,visiía à nosso cida

I

de lrellciooa-se com o fa- "
lO de 00 próximo ano

nosso município ser brió
dildo com a' impliotação
da agênc,ia própria de
Instituto na avo Getulio
Vergas, ,onde funcionou, a

,

Transportadora Frenzel.
Como' os leitores devem
estar lembrados I!l ex�,tri!ln8-
portadora contriliu dívidas
parIlI com o INPß e este
para ressarcir- se das mes

mas' ficou' em podet' da '

referida área de terras' que
foi duas vêzes' .11 -' Milão.
,Como os lances. não- fo
ram os,desejados, 4cab,ou,

,

o INPS peJa sua 'própria
legislação ficando de pos
ae definitiva do terre�o

obrigando":se assim a' edi
ficàr li obra que abrigará
'somente li parle ildmiÀis-,
Irativa do 'INPS.
A . A'gêocia s,er@ cons·

Ir.uída denlro do� , rr.oldes
da modernfl GrquilelQra e

o engenheiro civil Carlos
H.enrique. que acompanha- .

va o Dr. Àrmand9 será o

'responsável pela planta -e

projeto qu� deverá fica-r
_pronto até janeiro 'de 76,
devendo o mais tardar em

Jrulho, ,mês ,'. do ':100'
100". as obras serem ioi,
ciadàS. Terá arei! conslruí
da de 1.800 m2 e está pre-

, vista, aplicação em ,tõroo '

de 7 milhões de cruzei'ros,
o que importa dizer,traJar�
se de obra das mais si,gi·
nlficafivas para Jârag�á, e,
t�g.ião� O Dr. Arm'alldo
Britto saUentou que Jara-'\
guí deverá ser'. brinc:iadll
com· uma iJrênciCl' própria ,

do Instituto deVido a con:

tribuiçãe
'

que o INPS rece

be o que tarDa nossa agên
cia como a 9.8 'coloc�da'
entre as demais do Estado
de �aDta Catarina.

.

,

dO,mo - a agênoia vai,

abrigar 868 par,\e de sd

ministraoãó. di8.e�no!l O

Dr. Arm.ndo. de'que
'

em

1977 com oma verba a

ser desclcaß. 'em' tornG ,

mapdat6r1o cata-

renses pelo prefeito Silves
, tre Mannes. o 'governador
do Estado presidiu a 'sole'
nídade de assinatura dos.
contratos acima especifica-

. dos, 'sendo que em segui
da' o Secretário dos Trans
'portes Nicolau

-

Malburg. '

do
de 10 milhões' de, crOlei
rOB. serai, oimtJtroídO pré
dio para abrigar o POsto
de Assistência Médica do
lnstitota, qoando iodos,
OI' méd.icos

-

especialistas
que exercem a8,8u88 ati·
"idad�1 ,em Jaragu6, te-,
rão condições, de atemder
aos sego'rados do- INPS.
Pera :que esta obr,a 'seja
possl,el informou o' Pref�
tIlugêni'o St�ebe, at� o fi
rial de seu mandato serA
doada uma Area de terr8S
para,_ que a obr,8 venha a

Bel" edifioad, com incal
culáveis

.
servioos - para

noss8 comuna.

Umla boa notícia que
indubitavelmente noa dA'
a anteter de, ;que' real
mente Jar8gui 'do Sul'
có,me-Q8 8 firmãr-s8 �o
contexto de uma .grande
cidad,e pois já demons
trou aUa farOl parai tao·
to. qoal, sejl de Oll 6r·
gãos do go,ernó ,olta-'
reDi 8uaa, atlmçõe15 Piara
cA • implantarem

,. obrall
'qáe em muHó nos b'me
fiei.rão.

(Geraldo José)

lClínica Odonlológica II
,Clr.urglãó Dentista Rllás X --, CRODR. OSNY CUBAS" D:AQUINO

Profi1.axia rios, 'dentél e gen�i�Bs. (Aparêlho :"UÜra-som'l
Atende s6mente (oom horà� marcadas: 'FONE 72-0225
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Consult6rio: Ediffcio "Minei" (Defronte a, Prefeitura Municipal)
.
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l�o �ndar Salas 22 e 22 A

384

./

fazia, a entrega da ordem
de serviço ,daquela pasta

A Noite do' Senadinho,

para ,a CONSMAR _ será uma das grandes atra- ,

, Construtora Marcondes, çöes quando das festívída

Leda, ,vencedora da concor- des do Centenário de nos

.rêncía pública' para execu-
' so mumcipio v em 19 76

, tat as, obras' em apreço no sequndo ínformações colhi-

Prazo de
I

150 dias, (cinco das junto ao Prefeito Eu- I

'.. Sc bAN it d antes que se faça um es-
meses). oque vale . salíen- gemo re E;. o e t .:)

S di h
'

. .

d tudo, acur,ado de quantas
tar que a 'obia só estará ' ena in o. seria acima ' e

,

d ' -

d empresas da cidade e re-
concluída -

(asfaleameneo tu o uma promoçao e'

lt . I' lt 'I d, gião, irão exnor não. se da-
de todo o trecho e' obras' a o mve CU urai, quan o .t'

de arte) no início do pró. os senadores da' república ' rá nenhuma resposta posí-

ximo ano. Sendo .assím é que aqui 'puderem, campa tiva a .este respeitai muito
bem p'rovável de que em.

recer deverão falar cada embora seja válida, a idéia
I I 'd 5 'em torno do movimento

março -estejamos nós dó qua
.

pe o espaço e

Vale ao 'Itapocu. l,igaçios minutos' de seu Estado:
que toma corpo lá fora em

por asfalto' até . a > rodovia Trata-se sem dúvida, se-
torno das festividades ,dos'

federal BR 101.
-.

gundo� anuncio o alcaíde 100-anos de [araquã do Sul.
.

Em uma alocução da� jaraguaense uma idéia que Quanto a não formação atê
, maís vibrantes. o gqverna,

' poderá sé tornar viável por o momento de . uma Comís
dor afirmou! que está real- contarmos com o .apoío do' são Prö-Peseejos do ANO
.mente a frente de um go�

Senador Otaír : Becker cuja, 100, acredita o Sr. Prefeito,
verno honesto. tem procu-' atuação na esfera

'

federal
rando cumprír com o' seu muito, tem conertbuído com Municipal ainda não ser o

dever. além de ter solicita. nossa admínísereçäo.públíca. momento ideal, para a for:',

do apoio dos "bons catarí- ' 'inação da referida comissão

nenses" pará seu -plano de . Algumas grandes, empre- e isto ele. já demonstrou

ação. ,

sas nacionais,' sabedoras. da em outras oportunidades. ,

efeméride do Centen ária' quando inquirido a se pro-,
estão enviando consultas 'à nuncíar-a este 'respeito.

Prefeitura'Municipal desta
cídadé,' no sentido de 're

ceberem �orientação" para
aqui" exporem seus produ- ,

tos. As referidas emprêsas
são,de grande porte, ma-s

'l "

No, foclote tios 'com�D
tários de qU,e a Escola'
J>artic�l,at Jar.guã iria �n

,
cerrar suas' ,-atIvidades ,c

comó ,o ',rp_blema havia
sido' levanllldo por: um'
dos associado'a da enti
dade, apQrou se junto a

direção do estabélecimeo
fo de eoslno saber, da
verdade dQ5-' fatos, fkan
do esclar,ecido de que

probl'emaa existem ma.

não ao ponto' de ,d8terml� \

narem uma 'plralização
dôs frabalhOs. Os atuais
di,rigtntes do estabeleci-'
menta e i$to há mais' de Hoje será escolhidä. ii
quinze an08 por motivos nova diretor,ia da ACUS
pjJrficulares dever-ão �ban·' ,atualment,e' presididd por
donar .8�US postos E: nu, -, (lubens Nicoluzzi que' não

'

nUll reunião da Comunida-'
-

será' surpre�a nenhuRlti se
de Evangélicél será forma- 'vier a, COOfi�UiU II 'reapoD
da, uma comissão que e8-

' 'der p_elq cargo.
.

.tuci&lr�ea;. questão e- bem
como de s�' Introduzir al
gumas 'reformlJs po prédiO
basltiDte antigo'. J

Aposentadoria do pr'ofessot aos

25 -' anos
.é 'apr�vada no' Senado

- ,A emeoda da coos·

tituição que .permite '80'

profes'Bor público apo
.entar�se depois de, 25
anos de t,rabalho, coiD
vencimeptos.integrais, foi

, a,provada pela comissão'
mista 'dó Con.gres80 que

, a �x.iDinou�, e' -vai agora
n08, próximos- dias ,a
apreciação do plenä
rio 'conjun'to de senado
res e deputados, de onde
Be também aprovada irá
à 8aução ,do Presidenta

, GeiseL
Em negoc'iaçõee' com

a pre�idêncla da r,epúbli.
'ca, durante maie de dU8S
semanas. O r:elálor da
emenda na com'islão.
Deputado Sinva1 Boaven-'
tura, Arena d-e ,Minas.
recebeu permissão para

dar Um parecer f(lvorável
à emenda. Mesmo assim"
até, momentos antes de
iniciar-se a reunião 'da
comissão:

-

'Boaventura conservou
dois pareoeré8, um fav()
rável e' outrQ oontrário,
aguardando a evolução
das negociaçõ_••

públieo. Compens,andp 8e

finb�ceiramen'é, çlo lon·
go sacrifício de 25" anal

,em missão, esphlh08a.
agravada s�bretDdo pela,
'defioiência ou insuficiên�'
ci. !iltlarial"., ' '

f)G)VQ' -;�J.gênci;Ci,-·,'dQ· '1APS, AÇI·JS-·- cortgfatula:..se
Konder Reis

.:5ul A A••ócleçãe Comer- órgão enipres.rlal' foi. um Da dirima "eu�d. feir�
, 'ciâl e lnduetrtal, deita et- dds que m�i. se d'cstacou em Gaeremírfm quando,

dade eprevou n. sua últi. na irr.plaotação 8sfáltica, o I'overnador e
_
comiJivà

ma reunlão o eavte de um ligando Jàrar-uá i 8r lOt. IBsioaram contritos que.

te'legrama de l!:ongralula-
'

•

'
,

ções. ao Governador do., No lelegra!Da ,se/ra enfoc�- irão 'possibilitar �ma COD-"
;Bstàdo Sr. Antônio Car- do como destaque especial liDuidade normal nos tra
Ias Konder (leis. É que o li IssiD8tura\dõs contratos ,bàlho.s na citada rodovià.'

\ ,'.f' •
-

Escpla Jaraguá em foco

A i,niciaUva: della emen'
da cóobà a 123 deputa
dos 1 i d e r a d o II -por

I No entanto, ao iaieiar Áltaro Dias, Paraná, que,
se, ,8 freuoião, Boaventura justificou a aposentado
dE!cidlo pela 'apreseDtação rià aOI',25 ano,s dos pro
do parecer fatorAval, on fessor.e públicos ou pri·
de afirma qua' geralmen-

.

vados. lembrando' 'q'ue o
te ,percebendo salárioB próprio ex·presidente
redozidolÍl, 08 profs8sore� ,G,arrastazõ MédIci chegou
aposentando·se entes dOI ,8 enviar .80 Cong,reno um,a,
50 anos,' �eriam, ainda' p. r o po 8 t 8 d� 8lté�8Ção
pelo ma'DOI 15 pari .' de.. �onsti'uoional neJ8'S8 sen-

I dicar· se ao ,ma(J,istério tido, mas o qos1 poste�
,

partIcular. ou a
. fUDoõel rioqnente retirou Bem dsr

d. confianos no uniQo 'e,xplioações.
J'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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__
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,
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< psd.re,tro. p,atural d� .�a- . mecânico, oatural
.

de
.

mirim. ne'sle ESlado,' do- ,

liedo e :residente o'a' Rua' .

CaIxa Pos�al .. 19
. 1. /. raguá do. 8ul, �,9mlcll��- Jaragoâ do Sul domici.' midliada e' residen.te . em

Rio Oerrp, II, o'es\a 'distl'b, 'i

Rua2,n" l30-Fone: 7%-0,091:. '.' ,do;' e retndent'e em Barra ..
'

� .' ': 'G '.,
.

g'. d lO, f.ilbo de; Henriqoe Fis- ,'J
... Jaraguá'd9 Sul • S. Cataria. .

d 'R' ·c' � .

.

·t ...
-

d'" lIaGo � res,ldent,e em . uaramlrlm," (leste ,-,sla. o. .

li'
. d; L' d 'K ..�,. '"

, ,..., �' l�. e�ro•.�e8 ," . .18. , HBpocu�iDhQ, oest.". dis- , f.iUfa de Oerald,o ,Pêrsike e,'
c er.� '. e" 10 a O'ilO'lg

trIto,. ,f,lho. de
�
alfoollo

. trito. filho de' José de. Elii Papla Krueger·Persike. Fr�chér. ..' ',". '"

"', .:---..,...��•.,••---:.;._

B�a::uo e ,de Aloll� H�lDe- Araújo,e Maria ,da Cu- .,.. .\ ,<i " Ela.' brasileira� solt�jr�.'· Campanha. de· Educagio�aon:Bra�o;�. <" ... 0· Ilhá Aràúj6. J
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· ·l!az�..,rfi, anós hdié':" � ..:. EI.�,,�r.a�IIelr8. solteIra, Elá brssileirá solteira .

/EugeDlo Foergter e rag�â do ·Sol. domici'I/lada
. r'

'V ',' . IDdu8tr.lán�) na�U'ral de
. 'ció8t,u�eirá . Datural d� : O(h�te KaD.zlerJ··, e. residente oa Rua 25 de . ,O hasléilmenlo du

·

" ': _;O j'orA'alisfa, I�Hono, Mas8ar.aoduba, n'8sttl-..Es-·· fl' ••'.' .

E' .

'
. .' .

.
.' Jólho:, nesta cidade. filha' .. �a:ndeir(H e o ,'calÍforaro Teme).io/ �m ,Blume- J tado. fio'miciliada e r�8i- 'I uuarsm�r��, neste .

sta-. '�le,,�r8sileiro, sólte�ro. de Helmut 'Ja'ntz, é de' do Htno Ndcidnc:1 são
DIIU -;-SC-'-; ,. " deote:lem' Ba�rá do Ri'o do, domlcIhaqa e re8�den- bàncárlo.,· oQtural, Q,e Ja 'Séllid�ehHng JaIitz. . 'opriga,ór.ios. Í1ma vez,
- ,o sr'. Lorenço .

Ers;:' Cêrro, ne,st. distrito. fHhll ,'te:;em E�tíQ�a �:8gur8D':' rliguä do. 8';11... domiciria- 7- 9 7 'por sefJiéinh. e'liI IOdos' .

'_ching�' .' ,,.' ",
.

_. '.' de .Harry 'Beclt' e de �Re- ga., t.m�D,lcplO .. " uar� d? e le�ldeDt� em 'l'r�s E:i;f'ilal o
. 9.05? de 1 /0 i 5," os' es!(rbeleeirnenlos

"

-. '.ihSrl!l; MariJena.<;:op..
i; nU.d.a .:Kiek

...
ho'efel.

'I Be-ck. �J.rl�, ,niste...
E

... �.,t6do.:••
fl- R�os .do, N.orte. ne,f!te diS-. Valdir Willhoefl e"

'I
de 'qua'lq-úet grãu!· de",,-.Anta.zildadli'CuD�a� ',' ",: ..

,.
:--"

a .e" �I,Z .r:aneI8�,o tr!to. fllho ... de
..

·
..Walter' "Helga Bhlerl

,

: 'ensino, públicos ou'jlcóbi, 'em 'It'ilp.ocuzinho· ..Ed.tal n� 9...039 de �U09/75 Rosa e
..
\ Qdett!! �arJa Foer�tflr EI de 'kma Pau- >EI s.o. 'I' It' .

, p·a'rl,"cu"lar'e"'.;, '.'" •
• o' • '.

\ '
.' •. • '. '. Murara .Rosa. '

. FI '. e. uraSI �JrO, so OtrO, '"

.1 .,.-,lI gar(}tln}1a ' ,·Blaoca �orvIDo Veoera. e . .' pltz . ·oers�er: '.'. . carpinteiro. narural de' Ja,.�ndréia .Soe:::re'PPI!l,,' . j�' .. '> ': Palmira, Vene,ra;'- Edital D. 9.044 de 12/09/75 EI.a� br8SllolJ"8, so!teI�a. raguá do Sul.,domicilia·do '

· F��e�' an�s '�má'nhã
'

'F1!e� b.!�sU�i.ro, �,Qit�l!'o.· Ád8!berto Engelm�nn' ,e :�f�ir��r deda J�::;��ór��. � r�sideole é'� yh� da. Fi '.'
, rI" .

�
I " lli}vraiftf-" Jlatural de '

Jolsoda Morbls .

'

. S I' d 'T
.

d'
'._' guelra, Ileste d s!rll,o!,fl.Jho

, � Osr. Max SçhDei�er. Timtió. n6ste 'Estado ..
' ,'.' .. ; : "_

.
ci "

u •. OIDlCI la a. e resl ,oe Ar,ut. Willhoefl e de Li�
eD,l Rio Cêrro )1;... 'dOmi(dUa�o e -r.é8iâent�, -' Ele

•.bt881IeI'�0, solteno•. d�I!��na.R�a �or�e.Czar- na Hornburg Willhpeft" .

, -. o'· 'sr.
'. Hârold'o Iio M'oi"ro' dà -Boa /Vist!! ,motO!�llt.8 •.. ",Qatural ,Id,�.. �lewlÇzf : ne��a mdadé,. EIll� brasil�lta; '�ólteira, do

· ,S,� Itn (i d"e r. elJ1 I.lá,j,cJf �nêste distrHo, fiJhD. d� GU'8r8m�rl.�� neste Est�- fllhll. de. Arn:p Kanzl�r ce. 'I�r, íÚlIurill de Ja,raguã do
.

·-.SC-;:;" '. c" Joãó Ven'era e 'O'e:Maria I do. ,d9mIclha�0 .
,8 .

resl- d� Mar.a Lelth(J.!dt Kanz- ,Sul,. domi.ciliadá.é'résiden-· a
- �o',,8r. �lflie4'o Gustàvo. de�j-e8u..

�

{.,' .dente� e�. �J,?lnv.lllet ne�� , ·l�t. l"
Ie "em f'raneisco- de Paula. '

JiQrst, no Esta.do 'do Rio; ,

-

,,; '. �. ..' Je ��tad9. fllh.9' �hr",. Lu�.� Ed'ital o� 9,050 de'16/09/75, neste '�ístrifo, filq� de OIS� .

,

.

...;._ �efaci Rubioi;·.· Ela, brauleIra, solteIrs. Fe.rna,ode& EngeIlD.ann e '. .,' / '. ear. EhferJ e . de r' Adelina .,
'

,li
_ B àra�, Léocádfa :.pe. ; d?Iar, 08tur�1 �8 �Bene-, 'de Bilda ,�ge� / E,�g�.Im�n, ' H1UY Wac.ke,rtHige· e, 'Kr�i'ri

.

Ehlert. ,.
..".'

dri,' Dem'dtchi; em I1apocti�· �Ito .N'?-yo. 'oeste E.$tado. EIs, ,brasileir8:� .s·olteira.,
" Ú rsula Ll6senberg

'.

·zinho.
" .

dO!DMIClhaoa eB·:· re�lVd�ot." c9stureira.; natural- de . Ele, brasileiro; 8olteir,o,
\' " ,'DO :orr.o' .4:1l. o� .' ,1'�ta. Jaraguá

.

do �ul • .- doin-ici·' '. �Q\Orist8/ .n�turâl de Ri'o (D�a 2? �Set.· .

.

ues-te
.' �18trlto�

.

fd,liIa, ,de. '

liada. e 're,lIideDte: em . N,egr'ioh:ó. 'Ireste Estado •.
\�\:,;;:_;. A sta. OUvia p'j' AU�u8tlDh.o Vene.ra e de )Ribeirão Molha,. nesJe. dom·jciHad0.' e� ,'residente
/

DO '90ering;'"
a er- -Auoa �Chl�(}Wtlk.I�..

.'

d'iiítritOi filha �e Fraricis.-" ,n� Rg,a�oinV'm,; nes1'a,' cJ�
___ o sr. Ari Wol;ki; ..

'

'E<iitaf n. 9.049 d8,11/09/75 'co MQrbis '4:vtle fl.aúHolJ dad'e.\-'fIlhG'· de 'A!roo,)do
,

O
-

W' k h
i , .' • Stephani ,Morbi..' ., ) Wackerha.g�' e, de Eroes- .

i:' ;"'.;.�, S9Y·,; ...•ac"er;.;.�.g;��,.'Jt<�\, ,J,oãf,l. dá'S,Ü.va"el "r,' ,
.

'.' .. ,'
I

,_ . ,'.,',.�." ';,.',,-tioa'::.de�A8B,j8,Wackérha-
. .J01'., ..a.��r.r,a, d� 'J�:lo':\jet:;" �iJl�.ilS' üJ·urema B8,8Sani· � Eclif.�1 n. ,-9.0:45 4e lÔ./9fyä (ge: ", '", ,". ". ,,' ,1

••

ro�,,�, sra. Loor-des es-'" 'Ele" b�asile'iro. solteiro, f' ""Ivo de Paulo e ,: ." 'Ela, brasHeirà'{ sOlteir1:l;
------.........- ......-,;.:..----

..
-.--..----

�OSá do "sr:,: 'MJjr�enno� 'c?lner,çi��i.o • .n�at�r.�l _ ,d.,.8
'

Liliza Fusi
.

, ..

"

doméstica. oaturaHle .h.-
.

N'
.'

'"., • . ",.,
,'�

I"
.

.

Z'�ngheJj.nt
'

(comet:êian"e ·G��rainl.rl�. n6�te, e.Bt��
I,

ele. br��Heiro. s�{reird,i' taguá ,do Sól.' domicllia-, .,' ,:. • as C·lc·lD;e:n. 0,9
'em NérflU RarrJ'os)�. ,,", '. , .. : do,- qOiRICllIadQ ,� . res.'· operârio,. n�luriÍ.! de Rio d� '.', i',es.dentà\ na ,;R\1� . : ", :, ! _ ..e,. 2;'"

.

,.->..,
,

.:.:_ ° jQ.vem·.' R�Daio deot�j �a . R�a . Ant<mlo
j
dos 'Cedros, neste ESlado,. WaHer. 'Ma'rquadt, ·nesta. .Oim� 02·Se't; ,

, .

Guil'herme Sllil�é'r ...(,veola- Ayroso.. oe8�a. cidade., dQmici)iã'do e ,r'esidenle ii.â
. '.cidade. mha de

.

Albano' LôQra;ClorÍ,ce",filha de João (tyhJu.rinâ �et.ronHa lu\nkes)
nia). ' .'.... " <":".:' Jill\o de..�o1ber�o VenaD- Rua JOI:nville, o.estil cida-. LieseDb�rg � de .. Ali,da, . Gorge�; (' .

I... '. \.,: .'"
'

.'
.

.'
.'.

"

C�? d,8 �i�V;� e ,de Pauli- d·e. Jilhô de .Anlonio dê. ,Daren. LleBenber�.
.

'
.: DIll 08 ,

'

(. .
.' ,

Dia 28 . oa da V 8'lga.. .

'

_' ".aulo e, Ce\c.i.J,.i(a, p.�ixe.\ t .. ,.-E,dj,tal n.! '9.051 de' 16,/09/75
fábio Màrcelo, filho de F,ráDCisco .(BmiUa) Voig.l'

'

. ;-
"

.

. E18� brasil.ir", solteira. .'
. . pia 10 ,;' :. '. ':." .�" -I..

- O sr. Olfomar Gala., do' lar naturàl/de "Jara,. ,

Ela. ,brls,ileh�.a/ 8011�ir8.·
.' Júlio José Ferraça .'�8 Va!ério, filho de Ervino Osvaldo"(-Lourdete S.chmitz)ém Ira'jaí -SG-; ,< gui do S.ul•. domici1ia.,da ' do lar•. DlI.IIUiI! de')aràguá ' 'IJirfilula Brlnal �, Hilleshein; I" '; •

.

'

'., - ii, sra. Martina l;.ie-, e, refilidente na Ruà' Do- �o Sul •. d�mjci.liildll e re, '( .·Ele b�asileil'o só'Itei�� 'A' Pia "12, . '"· aenberg{ ,. '. . na Aôtania, nesta eidàde,' ;side?te,.em. �a�ib'1I1qi. ne_s ··catp)'lteiro•. oßtut"al d�,' Ang�l� Maria, filhade M�uro{Edite .C�(O�ni) Pelry
·

_. ô sr. Elias �rugnago. filha.JI� Joeé f Zair 'Bas,:" te dISIr.HO, f!lha de J,O�O 'Curitiba' 'Paraoa domici. Wamse. filha: d:e Ivo (ElVira 'Mueller) Westphal'
Dia saór e de M8Í'iída TUes BéJli8t�, Fusi �e de BSle�a-' .liado e :�es'idenli em Ne•. ,'. . Dill 13

'. ; . ,.,,' ,

:
" •24;

, '. 'BaSfilani, Dia Stachew�·ki fusi:; ,r-eu Ramo@' neste difiltrito LuciaQo César. f.ilbo·de·Le'viDo (Itmgard Piske)'Schuen
� O; sr. Ig:nàcio' Leot'; - Edital n. 9.041 de 11/-09/75 Edil�'i n�' 9.Q46. de, 1 öf9/7f? fiÍho' de H�lena Fer'ràça' 'ke ' .. "

.", ,'; \. .'�, '. ..,
"

precht;· .

.I
,

•

é"" F
.

O·
,

, .• 'O,'d' ," '." o'
Ela.• ·braIÍH�ira .. 8olteira: '�S' DiilM.151, f'r'lh d n "(N'!

"" ..

:;k",' .� h'-. o ar .. Arlur Brsching; "Jos
.

Orlan.do
.,

auro é I �1l�SI_Pi a, 001 e
, 'd�.lá'r. ·o'-.tursl' de Pome- ,Imo�e ar I�e. I a .e, Keno orm:ii1 Kl_llz ,e) ""c watZ

..:_ o 'sr.' Nivaldo Adal·· :ArllCJlda·,. "Dellagi'ustiJla ,Benwnda;Molla .

'. rode' n.efilte Estado, d@mi, Aos ptUS e famlhar�s os'
.
cump,rtmenfoS

.

äest;t1
'Berto Freiber.g�r; .: <,'," 'El�'brasilei�o s'olteiro" Ble, br.à8i1

..
ei_�0. 8ol�eirn. "ciliadà.6

.

residenté, é�
.

folha" " .. ,'.
.

.. , .,. 1-,..

,." ,ii' ·sra ... < • AdeiJi.oa estOf�dcir' ,. 'Dátúral .

.- d�' operário. lIa'fuFal· de r R�- Tres RlOs.,dó. Sul, neste
.

' ,Scheuer; .' ..

' 'Luiz Alv;s. ne$'te Estado, deio,' neste Estádo, domk' .dí8trito.:fU�a de Palll{_) , '

\.
,< � a sra: C�C.í1I�, esp?s...� (lom,ieHia,do, e rtisideote dliadp 'e

\

residente,', em :Erth,al:: e d�
.

Anoita Er-! ,.'1!'.'... a······l·:-e' "·C·.'·, ..1
..·'1D·"

."

·,e :n''/;;1'. '0', ·s'
.

, �e The.ol!JlIl,do, t:t�ge.do�D; em, J.araguá, ,Esque_rdo. kgua Verde� Des'le di's-tri ... · Ibal. �'.
'.

·

,- Q sr • .,[0 l.e g a r.1 o nesté �istrl'to filbo de '.10, filhó de Eleto' Ga,dOlli ,. / 1
,

Q.' h 'B '"

d
.. iii " EtWal fl 9.052 de 17/9/7.5 '. ,., .", \.. :'

'. I •• ,c ,.' '/' ., 'I,.,;,llng eo. Da' arJ:�' :0', Danrel'Fauro.'-e,·dé' Tere. e de AI'md OadoUi.
. "

..

"

,

Rio Cêrto;". I
J

za OHstiua Faur•. "

.

. ,r: ..!' ;" 'f.' Jc:ls,fOfok6wiJd é
".

Go'muni'Climos corri 'pesar: C) pas�ameóto das �\,se'
·

- a jovem Deise Maria, EI b '1'
.

It' ."' / EJ'a; bl1a'8i1ei�a, ·soJr�·ir.ll.,.
. A' "'a H'es"l '. gUiDtes pe88,ôas:" .. '.' ....,.' 7 ". '.\, '.�'

'
•

fi'iha.·.·.dO 'sr. ,'Aofoniô.'jé,
.

intiú:ir'i�arsl'al,el�aat::al�ll�a� ,:do.la�� 'natur,,1 ,de RCi)d�t��., .' EI 'o'h;
�.

:1' t ..
'"

1 •. ','
� Dh{04 Str

'

". ", "
.

"�o .

, .. ,

MimaDa MiIDO' ',Perelra; ,

Radelo,
G

neste' Estado, Desle B5tado�. ,
. domlcl- . e", ..ra_sl e'lro. SO tSIro., Alílio ·J)emalhe. '�e5ia cidade; ,éQrh 61' afid�

,
- Waltr.ude,� M,lelke; domiéiliada. e residente liada e' residente em'

.

Ro" Qpérário. ,'08tor81�� Mas· .....
' Dia� 12' {

,
., .'.... j

,,' '.. ... '.'
•

,". -:' o ·jóvem,; .Nald·erür;/ oa Rua Rio Branco ·;n.,s-- déio neste''; Estado' filHa', sat�ndl1lbâ-; ,neste. ·Estado,. 'Ctara. GardUoa' MlIrl� 'Mà'l,hiil,s l?�m!�Úfu, ,e� ·�io""Cêr.L' F'b (TUTO" " de :Gullherme Molt�, e" d� . d,omiciliad(:l e reside�,tB'n:a ro 1. 'com 88 anos 'I." . ,'i-). ' •• '.:' ,lO •.
· UIZ 11�! ,er.ger' . �

, : , ta cidade. fOliã;.de Ger- M . M It '\
.

ROB Joiovilte Desta eida:' '{ 'Di.., 1'3
'

'Ú "\'.. ,�.,," �

lJià 2'5' � >'o .:... :;' .,',� ..
'

.'

. 'ma'�o De1l8.gi�stina·, e::�e' .< €Iria
.

o CJ. de·� .. filho 'de., Vêrooic� He)rnuth Volles. nes'la ddade' com ;71� anós ,":",

. "I -"":',". Er.ta Dallagius. tina..
.

.; Qd'I·I·al·0·.,-'.9.047 de 16/9/7.5 O]·"'k"'ws·kl·.· ". .' 1.':"\'
.,. .. '. .

,
.' IJ

.
'" ., ,t:J Rêverendo Pe, Conrado Rech; que 'exerceu ás fU,Q �....;;. A s�a: HermfoilJ es·

.

"E'd·t·· l' '. 9'0'42 d :t '1"09/7� Nelson cSpr.edem.ann e" " ',.�la. ,;�rasilej.r8..• solteir�•.' ··ç.õ.·es (;I,e. Via-ário.' e nO'f mt.íiJQs· anoslc'ap'ela'o n,ó H.bs.,pi""

nOSlJl do,ßI'. S,an.lo·s,. �.. ,oina� ·'1..

··

1. a.". 0....." o,. e, l_ .' t:I

A'r'I,·zl·.- .
M''ueller

.

' I' do lar.; natur·.aI
. de, LO·'Q:-.·

"I'.
,;I'

. T .
, ..-.

.. . . tal São J9se desta 'cidade, falece \105.11' Alhos oe ida·8elli� ,

' ,

, ...,' U",ml.ngo�: 'F,orte .' e " .
"

','" .. " ,e'" ., � &ra·s.:· 'neste E8tado;� d.omi.' d d' d I d
'

. .

-'
.

,.,' ,.

G
'.

M
,. ;u' .

'

cil' b" 'I' II '"
.

. e;, elx,an. {) en ula os tod.os' 05 jaragu.:aenses.:· '. '

.'> '- o sr."" . �rmano ·Horst . �ri� y,ali', Sballdl!!lati .

L. e, rC!sl.'e1fQ· so i!!lre,' ,ciliada €I resideote/na Roa D .

:Nelo'" "

EI b' ·1·;·· 'l't" lavrador, D�lura/1 de JluéI' J.oinv.iJle, nesta. cidade" �i.· Eml:ll·a.�Ka.;..rü1!er·· Kl'e'mano',' e'm" 'nt" C·e·'rr·o> I.'co'm': 7;" a' no's,.

'. ··.e "O' i. :d O' " •• r,8S1 ßlFo, 60 elro, '

""d Q 'I d'omiciliado - " K,,,, U'

�: <Mm erl�ar. ·rutz:" 'ópiúi'{trio,' n�iàiàLde Ara. rua o vU. .

'
.' lha de Artur. Besel' 8 de HAOS enlUlados. oo�so profu'n�o 'pes'ar",m�cher; ,

" ..' '. qu.ari. 'Dss'te Estado; _
60- ê resid.enJe (em, R.iI>ej'rã<r Panlina MálCllUS de'SOUZ8. .

" .

", �

Oltm"r Kreulz . - ,O'·ran.-le da Lu�" DeSlê di,s-
·

_' o sr. .
...'. .:. miciliado ,8 resid'ehte .08 '::! 'Edital D. 9.053, de 17/9/75 I _,.

f Id' ",. r. '," ,\". .'
.

.

t."ito, )ilho ': 'de" H-eÍ'b�rí,o ' .
.

, , . '. '�'
. '" '.

, , ':.�
,

e., " 'lId d' C . . Roa Rolfer.to··. Zlerilaßo. SpFedeQ'ulDn e de' Pa.uli,ra 'Nivaldo 'Gregolewiuích e 'r;;?
. .'

,.

'�",..:_' A:sra, sp ê a·., 05- Desta, cidad:e'� filho' de' .'.

S d .'
..
,' O' d'ete. �MaÍ'ia Fodi ..

"
.

o'
.. ' .," " .' :. ',",

'

.i .d< .<..'; ',',. .
"'

/

't�, Bêh�e�sl :e� ..:,Oúarami;\,'·,Maria Ana ��rte: Schnaj�er I?te e.ma,no.�.
.

.,.' Dp� Rej'Doldo"·'·MuJilara "

rim; ;

.

< ;
-

,J;.. ,
. I"� , Ela,. bl'a,sllei,riii, sOllelrtl,

-

'EI�, .brs8irêiro;'solfelro.

i
... , . , .",." ", "

.

'1',:",,". o �garQlolR�g.éri�.-;:I,.., f" . ':, "O" "'(.,, .' d.o :Iar: nálwa(qe lllragl;!,á,. ca�pin.�l!,ir:Q. 08u,iral .Q•• ,l. ".. . .... ·.11 ".I.Â:O.. V.•.·.,G.,.'i:..O·�':""" .·Ir, .... :.",GOllçaly�8. errelra. �m
, uar�mlrlm. do Sul; �omicJliaall e re' 1 Jar8g�á d"e. Sol. dom.lc!-

.

. �._'"
"' ,� sr .. I�g:o�lIr ;Horn�_ sidênle .�m· Ri�'e,irão,G,raD' Hlld�:,é r�si'den:t� Da'Roa'

'

"

I

i

"íi
""

.

"�
,'. l·

,Dia .2,6'�· ::,. bu.rg"Ald· í " "" r. "'0': "':.' .. 'ele da Luz. neste. d'iSf'ti,ló.. Fi'!ànciseQ de Päpla, 'nes- '. "
. \, I!ltlc�it6rio ao lado da :Pref�hu�Íl ,,' __ Ö'!;.8r� WlJlterLowio, '0':''.-

.

r.1�.�UIZ, .. I�ell��" fi]haO:lde:AifrB�d0 ...f!-1uheíItr..e'�·�alcdld�Gdti� fi�h().�eh·LedQ, �'"
./,

·J.ARA.'GUi'vO,g,u,L.'�·;'.,'.i ..�",':"resideÍlie .em: RéIOrtidat····· "�C)s n'l1Ia J-iei"a'nJes' 0015-., de, . i,eira � o r c a r"u I
�

.

po . ,!,'., regol8whSQ e e
.

" _', a sra . .otífia', séhln:ill . aâa'felicUllçõe�'�! .' ,.,. ,Mueller. . .r Ja.rema K�ra8a,ck G,re,go.- ...,.���� '_.: .

• I

.. \' �.: f' :<_:\ 1;- �'.��.L_ �1�_ -',,�., " '-f 'I

1
L

_ )/

um ,Jornal

Ser�iç<>' ,'d� PQvo
..

.

fi

É':"para' qu� chegue aó, 1,'0::'
.

nhecimento de todos mandel
passar o pre�ente edital ,que
ser' publl,cadO' p�la impren�a' ,

e em cartór,.io 'onde ,I!_eré .afixã,;. . t

do durante 16 dias, Se alguém-
.. .

. souber de .algum impedimento.,
'

aeu.e�o para' ós" .fins legais.'
AURÉA' MÜLLER GRUBBA

.

OficilJll,
.

Lei�' ·e ; assine:' �

':"·T
.

, este
'1:.

....
_,i ,'"

>r:: 1- "I

, Semanário"
./1;,'

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OORREIO-- DO"
'POVO

Hiroshima",','Gu,erra e ,Paz ,H·E 1111 AT I Pic�li h OparárioPádrao JaragnlßsB
� ,

Osoi Plcolli dá Metalúrgica Ervlno Menegolli, ; Silva Meira Brasilien 'du' �rQh8e8 sehosnes Land desta cidad., 'fé o Operário Padi-ão de Járaguá do Sill,J / Wo' der Urw,al.d ,tebt wie eine gru,ene Wand � quê concorrerá em Flori�nqpo!ia em data a .ser opor-�Ao' eD,s�j() do 30.· ,anives,rio aa bomba atÔmica 'Du hérliche einmalige Natur " ,f ,

, tunamente delineada 10 nmlo em' cateter estadual. Einsobre Híroshtme, Iar-ae-âo ouvir -v:ários tipos de Wo aUel!! gêd'eit was Kultur segundo lugar fiCOU o candidlJto João Marnns da Tex-':comen�ári08_. 'Alguns,' discorrendo sobre' as cenas Perien,,' íeh ueberlegte nicht lange ' 'til Cyrus e' em ã.o o Sr. Onlvaldo -Stahlin da Est. M�verdadeirament& spccalíptíeae do grande mertíeínío; Wolte verleben diese auf dem' Lande Does. Parfieiparam da comissão 'jutl.gadora Osm�r Zim-causarão em muitos de nós uma sensação de mal- Da wo der Landwirt arbeitet und sich mueht mermenn do Ministério do'I'rabalho, Tenente José. Ba-estar. por trás,da qual virá a seguinte idéia, talvez Wo alles 'so wunderbar gedeiht und blueht'
,
hia Delegado do �erviçc Militar, Waldir, Rubi�i Vice'88micon�ciente; 'a paz, a qualquer preço" se tal é o In'Pedrtnhas und auf' der .deutsehea Koleaíe, Presidente da Associação Oomerelal e lndustrlel" quesofrimento de uma conllagração nuclear! Sehneuere Weizenfelder wia hier gat) e8_'nia represeetava o Presidente e ,as -clesees erppresarillls,Pois se 8S potências (eomuni�t8s' não, podendo Viel Fleíss und muehe wurde hler a�g8wandt BWlddo Alberto Peny Presidente do Sindi,c�to, dosimpor ao mundo '�' seu si8tem� por via paeüícs, não Von manchen ist dies nooh nicht aaerkant 'Trllbmlhodores Das Indústriqs da Construção e do Mo- .

recorrerão à guerra? Não será preferfvel,' assim" 'Auf schmalen' Wegi' téh durchstreifte die Feldêr,
, qil'iórior e, represent�nd'o os, demais sindicatos do muI

oeder a fim de evitar uma hecatombe nuclear?' , '"Sie líegea umeahmt von Buasehen und Waelder .> oicfpl'o, e oa repreeearentes ,da imprensa Udo Leal deMuitas razões de ordem ns'tur.1 poderiam ser Darhinen die' Ams81 dies' Liebehen
'

..A Gazeta; de Jaraguá" e Geral'do José di aucuraeide(embfada8 pára 'combater esse espírne Ide eeúees- Un8 braehte mànehes suesse Liedehen "A NOTfoIA"�, , ,', Jsio. Entretanto, -eleva-se mais alto o h.orizonte' do, Der, Weizen in, saWgen Boden er steht Ademar Lottin Presseno eDcdrrellildo do Centrocristão. Ele eulmíaa ns ordem' aebeenatural. O fiel .Darueber leise ein Lusftohen weht
"

Social do SESI' juntamente cem Édio Gtenesínt.
J vive no munno.:mas com os olhos voltado,l' pars Es ist in der fruohtbaren gruenen Pracht esre secretariando, conduziram CI eseolha do Operária,Deus, seu Criador;

,

' -

,

' Alles zum 'Leben erwacht
'

Padrão juntàmeltte. com' ii comissão julgadora, queAs guerras t,êm como prinßip.l eauss OI!! _pe- Wie die zarten tWelIeil imMeer'
.: após escolher de maneira, crttertese o que reunia, ascados das nações. Pois, como diz Santo Agostinho� So schwaneken di'" Aehren hin uaä her melhores condições, foi até � empresa da qual :Pico!18 naçõea não podende '88r recompegs.das' nem O Gott wíe: herlieh i8t Deine �ert ,

'

li é colaborador cumprimentando-o e bem como ao
castigadas na outra v.da, recebem neste mundo Dies achousplel zu zahlen i�t !Di,t keinen Geld diretor preiidl'n,re de Menegoní Sr. Sigolf ,Schüoke.lle8�Q ri prêmío de suaa boas. àçãelil 8 a punição, Brasiliên du ,geliebtes Land " Ösnt Pjcolli conseguiu um) ttotal de,242 ppntos dos' Iude seus crimes. /

," Hab danck das ln dir ich meíne Hei�at fanll ràdQ,s.
x

"

'

AssIm, 88' queremos evitar ai guerras' e, . he- '

\' I

"Osní Picolli iniciou suas atividades profissionaiscstombes, combatamos aa suas COU88,1., 'A corrup- x x ,x
no dia! de Setembro de 63, passando' três anosçllo das idéias e (jOB costumes, a impiedade oficial Der Vollmond grohs und klar am Himmel steht mais )drde para .s funções !ie Torneiro,Mecânico, sen-dos Est&doB leigos e ateui, � opolição cada;-- vez Von Sueden her ein sch!l,rfer Wind jest weht do _que por merecimellro é atualmetJle encarregado damais freqüente entre as leis de um psis e � Lei Kein Woelklein will am Himmelzelt sein seção de Usínagept, Trabalha na Mene�olti desde osde Deus, isto sim, é qpe nos expõe à cólera e ao, Die Sterne glitzern'- kalt alle, grohs und, klein, 16 aooscie Idade eloi escolhido enlre mais 9 candidatoscastigo do Criador. e DOS conduz, mais' do _que tu- , '

,todos com bom curriculum.
"

do, à gU6!'ra. , " x x x,
Se para e'itá-II, as naçÕ&8 do Ocidente eome

Dje Weisen sa'gen: diese Zeichen bringen Frost'essem um pecado m,�ior ,da ,que 08' atuais, oomo Ba-
Gehen und 'trinkoen schmell noch einen Mlostria a acei\aQão ;dé, ex'istir Bob o jogo comuniatll' evi,- Um dann ins W8J:me Bett zu gehen "dentemente em condi�õelJ que a

"

mOfal 'Dcllt6lioa �e-' Die k8el�e plagt sehr Fuehse Und dE!n Zehenpro9a. desafiariam d�8B8' Diod9 a 'Í'ra de .,us e c a-.
Doch niemand wird warm in seiner K_mmerDiariam sobre si ,os ehitos de sua c6Ie1'8�

,

",'

. A existência h.:ilnana lob regime marxista lião Alle Kl8g�n und ist grobs Gejammer
) Denn, in dieser einen Nacht"ale a .pena d,e ser ,ivida. fc;»iR para queJ'iver num

Ist verloescht die_ ganze Weizenprachtmunda ,tr�nBformado nUma I.m.�sa lenz.al. �6, es-
Wo gestern noch standt diese herliehe Pracht

oruos,_atlra�os. a Uma pr,omlsouldaqe ammal.
'_ Hat der- Frost im'-nu alles/niedergemacht,N�o�raCloclD.mO!!l c�m� 8teu8, qU!, pon.de.r�m" Wie schoén war' noch gestern diese Welt,08 ,pr6s ,e os aontras �om.o se Deus. nap ex18tl�se: Banck�sohulden' �a1;llen jest mit welchen:Gßld?Um 8to supremo de �.Id!hdade ,poderia apagar dlan

" Sorg,angesichter mann 'siht und keiner, ist heiter '

�e d,e Deos ':1�a m,ult�dao de pecado�tJ" Um ato; de
. Wie;-solleo'wi'r" jest -leben,weiter?I�telr� ..

e ,her6Ic� conf��nQa _no CoraQao daquele q';l8, Es wird UDS lehlen das Brot .

dIsse: A,p,re_ndel ,�e Mim p�rque 1i!8lJ manso e humd-
Und kommen die grohe Notde de coraQao, e encontrareIs descanso Pllra 8S vos-

BSS almas" 'UH. 11, 29}. . , , ,

Sim, conrremos em ,Deus. Oonfiemos na mãe de
Miseric6rdia que dine ao mundo, em' sua mensagem
de FAtIma, qua é a ol.'aQão, a penitência fi a emenda'
de \lida que afastam os castigos de Deus. E dentre \

eltes, é olaco qlJe 8li! 'guerras ocupam um lugar sa-
, liente.

'

.
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"'<Comissão Municipal, dei Saúde
Desta ,Cidade Esteve Reunida"

'. ,
. �.' •

!
' I I

.,

i... Oo�issão Municipal de Sllúde desta.' cidgde
reunió-'ae : reoentemente no lludi&6.rio da ACIJS,
oportunidade em que foram formadaS,.s equipes

.'
-

qua serão as responsá'eis pelo julgamento dos 'raM
balhos realizad,os pelos estabelecimentos ,de ,ensino,

, ,de_otro da c;lmpanha "Mjnha'Escola é à Mais Boni�
ta", Esta oampanha foi hnQ�d\a quaodo da realiza,-

,

çäo da Semaoa da Saúde de' 75 aq,�i em Jaragllö,
'e q'ue" ,i�,fl ,dotar', às ,-��colas d'e '��Ih'or ,fbnctoÍlabili·

'

'dade no qUe, diz respeito a melhorias mileriais nas
mesmu. Água Protegida, ,Fossa Pll;rlt- Lixo; 1n,s\81a,

, çõês Sanitárias,' Cozinha com Merenda., 'Esgotos len
tre outros Íle.ns faZem parts das exigências dà cam
panha, em ,apreço, send!) que �té o úithno dia 15 a

m09imentação foi bastante "grande em torn_p da
campan:ha junto BS 32 esoolas qu� se 'ins'crevaram
em temp'o habil.' ; ""

Pressntes a r:e(arida, reunião 8st89am o Prefei
to E'ugêDlo Strebl, Vice João Lucio da Costa, Ro:"
s8meira :r.ucini da Cunha s8cr:etaria da Oomissão,
Romilda Bohrer d� ,AOARESO, àlém de OU,tras pes
soal inlerassadas DO 8UCS'SSO d8 promoção. Ap6s ß

,

C t' C'
',. :A� to. M'o··ller seoretaria da OMS d'etalhar__,lm linhas geraiS como

,O, Doutor Alvitro Wandelli filho, Juiz ,de Direito eD� ro'" lVICO r ur,"
"

"devIJrão os .n'tegrantes das 'equip,8s proceder de Ima�
da Comarca de JarailJá do -Sul, Estado 'de' Sanra neira a ,atingir 08 objetivos mais fa,pidamente, �or:am'
Catarina, Dê! forma da lei,'" etc. Foi empo.!lsada de 04 'de Setsmb,ro' último. a formados 'cinco equipes as quais poderão desde já

" diretol'ia 'do Centro Cívico "Artur Müller�' da Escola, inioiar saús trabalhos, Bendo. q.ue a's meSm8S já sa-P�z Salier, a iodos quantos' o presente edital de Básica Holanda Marcelino Gonçalves em s(}�enidade bem quai,s escolas deverão percorrer e a maneira 1
cilação, com o pra80,�e Irinla (30) dias, vinlil ou de·

que -oontou com /a preseuQ8 da espo!ila-�o 'bomená- 'como' proc�der'noltocante 8 compbt9Qão de nota8.·
Ie conhecimento ,tiverem e inter�ssar possa, que /ppr geado Dona Adélia além de Bua filha e genro, ',Ar equipe I é integrada pelo Dr. fe4ro de AI·
parte de Leopoldo Bernardo. BickhQff,' atrave� s_e.u : professores � alUllo8 do est�belecimenl'o. meida da "ACARESC, jornalista' Geroldo I Jasé 8 o
,bastante procurador, advogado 'dr.

_

�eiooldo ,M�'�\��a, ".' .', . .

'

'. . I. Sr. Germano Kormdperfer, ,8 visHarãó alll es'colas, D.
f9i requerida umll ação de usucapiao, para" aqulslçao A dlr,etOrt9 .fIÇO�l 8Bslm, composta.. Pre8Idente' Pio, de Freitas. Braço Ribeirão OS\7alo, Padre Alber' ,t
dos ünóveis a ,seguir Irans,crUos:" 1), -, Um ,JérrenO )ngel.ore Nor,t, VICe Mady Wulf.: Se�retá,rlos .n�lor�s to,' J,acobá', e �ranoisco de Paula. J�I a equipe. II ,tde forma tr.iangular, com ,a �rea de 1644,60' m2, sirua

'

. Flau,mg e Gllm.8� �rutzch, Tesoure,lros M�rh �Imer-, pe'rcofrerá' 8S escol88, Max, Schubert. Alemanha,do na c'idade de Corupá, fazendo freiHe com 57,20 ms. mann e �ster .IgoaOlo Ol'ador�s .Ros8�8 ,VallaUI e Ma- Henrique Geffert, Ribeirão- Grande do Norte, ElsaPllra a, rúa Jorge- Lacerda, de' tim lado com 67,60 ms. rina S�qngarl, Dlr�tores S�C1al8_ �rman�o T8�ano, Ferraz;, Barra do Ribeirão Grande do Norte, Vieiras,em terras de Frederico Schulz e de outro lado com 8 Marli Boeder, DIretoreS' Oultural8 Oarlos Miguel 'Vila Ohartres, Darcy Vargas na Grota. Funda. Esta
terras de Werner W,eJ)er com 78 ms� 2) - Um térreno

'

Kuck e S8nd,rl;i' Regina K�os, -'DUetare. de Relsçõeet equipe é oompO,Sla pelo� Srs. Pastor Egblrt, Ademar '

com a ,área de 297 m2;'situado n.a �id'lIde de ,C:orupá, Públicas Roseli Krau!,8 e Janice Oic�,.' Diretores de, Fusseto do SESI e Dr. Celivio Holz da AOARESO.fazendo frenle com 54 ms, com a rua Jorge Lacerda, ,Ar.te e supleql6D\o., os al�n08- RogerIO Gonqßlges, A, "quipe IH visitará 88,' 8sool88 Riciere, MarcattofuoQos também com õ4 ms, com o Braço' do Rio No- ElIa'ne Horst. JudlJe FlemJ.ng, hanete Kraust, _Mar-, João Romirio 'Morei,ra, Rio da Luz Vit6ria. Rio da,

vo, de um lalio com 6 melros, em terras, de Alvin oos Wulf e J_?I?i Frarike, ' ,.

',;.' Luz I é ,Rio da Luz, II" e sendo oampo'ata por José
Seidel e' de outro lado com b ms, ,com a rua' Jorge Muito .nos honra a,,' ee,co'la 'de, Artur j\luller,.'� Alberto 'Kli-zke Presidente da Câmara, de Verea\dGres

\ Llcerd'a."; Na r.eferidd ação fo'i profeddo O despa'cho fundador deste 8emaná�io para patrono tdo C.O.E., Sill1\in'o RiUa EI Irmão Ra.fi'sl.
" , "',dO',1eor seguinte:" It· H. �R. e a, se. ,Designo' a ju!!tifi-: dGsej anc�9/ a dire,toria feliz el/profícua gestão.

,/
Jos'é �âh�a, Dr. Hu�� ,Lau e ,G!_Ise Braun for-

.�ação preliminar para"o di'a l,Q de dez�mbro p" �" ,
" \' mam'a equipe IV quo vI81tario a8 escolas de Alto

as 14:00 hs. ,Citem�se pessoalmente aquele em CUJO Gariba'ldi, Aurélia Walter, 'Duque de Caxias, Frei.,
nome o imóvel' esíeja transcrito, bemassim todos, Os ESCrl·tórl·O,' \

'

�mundo Kaiser, Al�() Ja,raguá 19. Ribeirão Rodrigues,confinanles; Por edital com praso de DO dias, cHem se
J Esco.la J,araguá 99 9 Jafaguá 84 além da Escola

os incer os e não sdbido8, 'com uma publicação nó -A C'O'MER"C IA'
,

L Estadual de Garibaldi. Por último a equipe n.O V
, DOE e dUlls no jornal loc'al. Cumpra se 'o disposto "

"

,

' �', composta ,por Romilda Bohrer, Elizeu Tages e,Juttall(l art 942;- § '2.°" do"Cp'C Dê-se ciência ao OrgãQ ,

\ ' Marcàtto percorrerão 'as( 8scolas, ,Vitor Konder,db Minislér,io' Publi.co. 12,8'.16, (as) . Alvaro Wan,delli A,DYOCACIÁ � CDN'ABILlDA�E --:, SEGUROS,'''''' Dezeoov'e'/He Abril, grich BIosfeld e Ribeirão Molha.
Filho Juiz' de Direilo:' �. paul que chel;Jue ao' cO'nhE'cj- Antonio ,José ,Gónçalve,� ,\ , ," Ap6s cO�pQ.tad08 tod'os as notai será feita po-menfo de todós"iôtere,ssados ausentes. incerlos e des-

Bêl.' erri Adminisfr.ação de I;ml'resos
'

,'_ "va reunião com. a presença, de todas as es,colª8 ,

Conbecidos, foi, hpedido o' presenle edilal, ,que, será" - I 'p,artioipantes quando será dado a, conhecer 08 r,,-
,

Publicada na fOflna da, l�i e àfixado no local_ de, cos- Yvonne Alice.schmö�kel Gonçalves sultad08 do concurso, Na oportunidade" serão eon'
ium,e" na sede deste ,Juizo, valendo esta citação !)flFa Téeniea em Contabilidade feridos certificados de particlpsção a estes mesmos
todos os atos do processo, correndo o 'praso de', 16

'

, CPF 095090989-,63 ' 'estabélecimentos de ensino da' rede mUDi,cipal ê
dias, para ,contestar, da iOlimação da decisão que de-

, Rua 2 (Mal.' Deodoro) 122/180 estadual de Jaraguá.' Das 40 ABcolas do inter.or 32
,clarar justificada a posse,sob pena de não,sendo coates;. Fone 72-0091 _ ex. Postal, 19 � sé inscrel'e'J,'am ficando esclUidas da particip,açãolad'iI' � :dção, se 'presumirem como verdadeir-os; C?S fa-

Jarag1iá do Sul Santa Catarina'" algumas do interior e as da sede. Para os leito1'es
tos ar,ticulados pelo/requerente (art. 28�). Dado e pas'

, Recursos fts�ais e '�dmfplstrativos -i ContabÍllda' qUe quizerem conhecer 08 prêmi08 a 8erem distri-
dado nesla cidade de Jaraguá, de 'Sul, a'Os clItorze dias

'Serviço de,marcas e patentes _ fotocópias de buidos 80S e'stabelecime,nto8' particip�ntes do con'
�o mês de agô8to do ano de míl novecentos e selen- LegllilaçAo trabalhista e-INPS - Seguros em gera;} concQ.rso pod�rão observa-los D.o Depto, de Infet-
ta, e cinco. Eu, Escriváô, em exerçíeio" , o, sul;»screvi, "

, ' Serviço�aereos 'Varig
,

,,, mações, Turísticas n,adenomi'Dada Plataforma SeJeAdo,lfo Mahfud; .' ,

'

"

" " : Desde 1944 à serviço do pro'gresso deJara�q.do 8ul de Set�mbÍ'o, lia A-y. Getulio Varglis• "

d"
",, ,

O
.

' ,
'I', /

" ,'(Geral o José)(as) Alv'aro Wandelli Filho, Juiz de, lrellp

'\

xxx

Herr gi�b Du doch, 'dEm verzweifelten Deine Hand
Segne mit-Frucht wieder unssr Land. '-, ,

Dos 'aufhoert Hu'nger und Not
,

Herr gieb. Du uns wieder Brot' ,

Trotz Sorgen und Tràenen -Brasilien Ihab :d�nak .'

Das in dir ich meise Heim�at tfond. - ",�,.."a:.�,;w.'!1
,.' Muthemslsi, São ,Paul� in Juli 1976,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO 'povo ,S.A:BADO .20-09-75·0j
�����������������,����������������� Bolão�alientou qu� estão keinsndo, ,Kitto, Laudelino,,�e�at� JaQobt Arn�

.. ·E.s'p·' O" [·t· 'e",·S·· ","11',' Bruch. Laerte, Ademír, Nelson, Ive, Géraldo; Sabará, e Pett. Destes, 8oibra,rão até
.o final do mês (próxima semana) 10 bolonistas, e 'atf' príaeíptcs do -. próximomês os 8 ccnvoeesos oficiais. Isto na Bola Ojicíal (pequena). Quanto a Nate,
ção feqI,;,injn�, as .úl,�i�1I provi�encia8 estão-sendo tomád8S. O 'Futebol de Salão.
por: razoes. Já exghcada� não Irá.

, .

. Boa vitória do nosso Futebol de Salãó1) Come,ça amanha em 'lçiróguá
.

o' Torneio denemlnedo "LEOPOLDO ....
.

,

.'
.

,

'. ,"\ �'. r. . ','
.

' .

.'VE�CH'" popular OPA, numa homenagem lusre .da Ligd Ieragusense de Despor. .Ortentada tecnicamente pelo, J08,� (Zeca) .Lanzuester' o seleci,Qnado de ..lOS' e íamllíeree do exumo, que durante sua e�islência soube çattver. a rodos quan- Futebol ,de .Saläo de Jaraguá do Sul; conseguiu .(;)obrar ao bom time, �a , TVlo leve Ó prazer de conhecer. O que se pode djz�r 'de um remeto em que Estrêle, Coligadas' de Blumeoau,por. 3xO. Nagel. ,Alli,on.e e Má�io' os, all�.9rea do� tentosAcereí, Boretogo e Gneremtrense irão remar parre? Cremos que se não, é ,uma "río quadro vencedor que alinhou com Da�bérg.o, �.ergIDho". Arno, ; Alsíon« esolução das melhorés, is'fo porque outres equipes estão íore das dísputas, é uma boa Nage! (Mário)' cootra Pedro Lopes" N8taDu�1 Ferreira .ex treínador do Palm�i_pedida pois movímenraré 4 equipes de bom geberítoque pO,derão Ilrmar-ae a_inda . meis 'rab Carlíúlios Beto e Zico. O jngo foi promovldo. pelo. S.ESI. CME
_
a, ,APAEdentro' do C9DI�xto e�perlivo da região. O' Acimd que se vê llvre de c.htas dívjdss, c�úri a renda �evertendc)' toda em favor l1.a A8�octaçQ.o. ,de Pais e Amigos

-

dos.vai Pilri! as disputas do torneio Com muíre metal e querendo Ilrmer-se no cenäno Exepcionais: 'desta eidade. �, renda chf'.go� perto dOf!' 3.50�,OO. ,c�ru�eir�e, sendoesportívo após, Slua "reenrreé" no Iurebol locel; o EsirêllJ de Nereu Qa.molS, sern" que ;a camisa, 7 de Waldomiro, o catertnense que .é PQ�telr.o dírefto do Inter-desmereclmento é lillvez10 fnorito pira ebíscouer o título. isto porque conta em gauehe será sorteado posteríormente. .',. "

sua formação "principal com os mesmos jogadore� deites últimos doia anos o que
�,

. 'R',esult·a.d·os'� do ,T'orneío Espqrtlvo do Acaraí,
'

equivale dizer de que coara' com um rumode jogo já conhecido de rodos os
.

atletas; o BOlafogo dI) Barrei do Rio Cêrro bí-campeêe do torneio Luiz Opn,zaga.
.

ç�m parlidás nó' sábado e domingo fo_;' -reaÚzÀd� .em :�9ss�,múriicfpfo, .

o

"

Ayroso, caso couresse .em Jempes passados com u�a diretoria mals emente
.

po-: torneio esporli)vo dê! S ..D, �carat, clube .fundado em.1943 ,eumá d.8�:�ló.ri8s, do n�$
deria contar a2'ora cem, uma p�a,ça de e�porles e uma equpe ma�s forre alnde,

'so futebol. Rêsl:Jllados do sébedo. More" Jordan. IxO, Texul Cyrus; Iríst. . Ewa Ox3,ma� é, iDdu�ilavelm�nle U�éI gr;m�e �trllção, sendo. que o Guaram_'reose ql!e,repre- :Rio'Molha; AABB 2xO MlllrCilllO, e Kohlbach 1xO ,Me�eg(')iti. No 'dpm'\ngo ,mais 7sen.,a �as,�,sputa� o vIzinho,mUDlcíplO de Ouaramlr�'.", em casa e adverear o dos
partidas foram efelivodas com e�tes. res.ultados: J Fa�fll l:1_{O ,l"1arquardl;,I?r.ef�iruram�ls dlfíC2JS,. e 50, com o passar dos lemp?S "od�ra mostrar fodil. sua Jorç��.,...: 1xO Iods. Reunidils; Cilxias àe St" Lt,izil.l 'Oxt, Ferraz; VUa N!Jva", 2�O ,Cruz deMös �e fundo J,arece, Irlllar·se de um lQ,roelo equlllbr�do e que podera merece!. ,as
Milha' Figuei'ren:se ao Veieranó8 do Baependi' BOlafoao �xO Vifll :Le�zi e. na paralençoes do pub1l-co lorcedor. '

.

.

• .

,

. . '. ", .

.. '\"
, �', ."

" "
" ",' ,,' ,2) A realiziJção de provàs ínlerna's �e �tléiisrr.o par" se apurar indice�dos �Ida de fundo Ba�pendl 3x I Acaraí.

convocados·parö· a seleção da modalidé!de Q'ue vái ,aos lA�C é uma prova evi· . B'
'

ep'en'd·' Aman'ha- em'" "Bru'sq'u'e .-deole de quli p05súimos pm' qíal�ri>al humano .dos. melhores e que reila Ião so' �
.

a .' I
." . .....: , :' !,:,' .'

',�menle uma injeção' final para que nosM esporle lenha o éresci�enlo' que, merece. Duas, partidas amistosas, fdrão as' equipes do C;A.· Baépelidf':e "PayssanduFalamos neSle assunlo exalilmenle p'arque temos notado que estão fallando promo·' do',berço da fiação catclrioense. À 'primeira delas"será· nd lärde' de âm:anhã'·lá. emções espörtivas em. mail)r jOlensidäde para Que as demais medalidildfi!� sejiím Iam -. Brusque fic,lUido reservado parö o' jdragu�ensé, áS em'bções dó segundo '

en(C(>Dlrobém' enfoclidu. Sabemos que' ilS dificuldades, são mui,tas, fdIra 'ernpo, pãra orgàoí' amisloso no ,domingo 5ubsequeDhe aqui em Jàragi.Já do Sul} '. ,.,zação dà�les forneías, gente para conduzir a" cbefiá 'do sislema' organizacional e'
outros tópicos. Mas os senhores' eOlendem que cömo cronisldS esporlivos que 80-

) mos precisamos' enfoCar esle.8 lIsslmtos Sem reservas, pais aqui gostamos de ex
pressar nossa opinião. Mas convenhamos que �pó� ierOJos um' r;alácio de esportes
serão militas ,as promoções que serão levadas li efeito. '

'

. . 'As. equipes de firmas'de nosso muniCípio que pr�ticam a modalidade da B,'o. ,cha poderão eqtrar em contato,�com. o Serviço de Recreação e Bsportes do SESI 'local
e solicitar inscrÍção para o certame da modalidade' Segundo infoli,mações colhidas por. .

.

'esta calUDa, o certame de Bocha deste ano' seriÍ d.vidi(io em duas fases distintas. Na
_primeIr'� semana' serao conhecidas os classifícados �ue Erlitre sí 'disputarão o título ***

Bm matétia anexa os leitores tem dados atinentes a formação. das primeiras delegações
em que Jaraguá�do Sul,deverá ,�st�lr representada nos Jogos Abertos deste ano na ci·
dade de Ch�pec<? �,em dúvida. merece um vo�o de touvpr �os se�or�s técnicos ,con�o.tratadps, ,Q tI'é)oalho' acima de tudo consci(mte qu� 'vem sendo feito. no 'apo?tamen�o",;: ..

'. , .
-

,

-: \do.s melhores atletas para QS JASC de 75. *** Por falar!Ilos em JASC nunca e demais.

-E 1'"
.

!emorar qu� o dia 5 de qutubro<es�á se. aprôximàndo;
�

'q6ando ,teremos novamente' ·n aceentre nós os conselheiros da promoçãa poli-esportiva que deverão pela, última, vez '

vistoriar as 'obras já 'i�plalltada,s .e �o m�nos illiciadas. O Palácio de Esportes est� sen" ,
.

As cidades de COfupa' e, Joi'nviUe unem se no\ dia 'de hoje, para comemo-do feito. as obras nç> Baep,endi '(pistas' do ?ol�o) prossegue�, falta Stande, de Tuos �
.

rar um grato� acontecimento social. Fiexados por'·cupido,· cumprem hoje peranle acanchas de Bocha� E d�. �e esperar que at� di,a,5, tudo esteJ�. de .acordo �om. �s ,ex�- -soeiedade coriJpaens�, o séu sonho de ilmor os jovensDölores, a normàJisl1!l e filhágência,s do. artigo campeteIlte do GT para que nQssa centenaria Cidade seja �a esc.olhi- eocanladóra do cal'!ai Alvim I Hellil Fuck)' Seidel, de· Irõdicional, família' radicadada; "'** 90Dieça,a!D�hã o.torneio L�opol?o Verch (OPA)'com as.�arti�ipaçõesdeAcar em Corúpâ e'Edison Dilulo Drdahl, engenheiro mecânico, .re,spo�sável pelá manu�'rai, Estr�la, G�aramu,ense � ßo�afogo, na,Q se �cmfumando a. part�c�paçao do"Baepen_di. lençao da fábrica 'de Móveis Cimo. em Rio Negrinho, filho de Paulo (Elsa) prefahl,que .havia mamfestado n!1 semana que, passo'l,l mteresse .em partiCipar da promoçao·· da cidade �os prinéipes.--'
,

. "

.
patrocinada J)ela LJD. �:;.* Finalptente saiJ;á\amanhã.o jogo ,Continental e D. Pedro de, A ceremôniil. religiosa lerá lligilr, "logo mais,;, na C�pela do Seminário�o��Pá na deçi�ão �o 2.° t�rno, do. certa�,� ôa PdnieiroIia_ da LCD., Quem" ve*��er de 'Sagradt>. (. :oração de Jesus 0 08 conVidados s�rão rec�bidos. nos· salões' de . f�811cidira com o Ipuanga de RJO !'Jegrmho o titulo de ca�peao geral do torneiO.. Sieg d,a SéJciedade de Ali,rlJdores\ HdDsa Humboldt, a �Ua Robulo SeideLmar Beno Lucht pre�idente da CMß afirmçm" tudo o que a Comissão Técnica' ��s .' .. São leslemu'nhas do átQ civil;' por parle da noiva, ,o· Prdeilo Municipal,JAse exigiu em' docunieq,to',..estamos pro:vfdendando. O Palácio de Bsportes

_

,está im- Oto Brneslo Weber e Srta. Iris Pfülzenreuter e. p,or parle dQ ,noivo psr.. logociado, à. pista .�erá ,mes_mo no estádi� ç1'o Ac�rai em J�raguá Esquerdo e_ I?o�sivelmente .

Or'omann e�Stlil.' Tânia E,ggerl e' o casal Heinz (lngeborg) Kühr. .
'

"

a'cancha. de F, de Salao da Menegotti será c9berta ficando
_

o
.
stand de tir� para ser· ,A Ceremôoiil de, benção dos anejs lerá como pödrinhas, por parte da� nqi-imp�antado, junto ao n�*�o complex�. do Baepen�i. São. b?a� �ot�cia�, e va�os_ aguardar va, o ,dr" Dooato (A.rlete) Seidel< e sr. Qoberlo Olsen' da Araújo e Srta. Rita' Seio dia 5 de Outubro ..

, 'f\ prova de qqe temes um pubhco fiel a promoç-oes eS-B0r- dei e, por parte do noh,o, o depulddo eSladual 'Oc-racilio Pedro Ram�s e Senhorativas, está no fáto dé ter prestigiado em massa, apesar de mau acomQd_!do; ,a promo-. e o. sr. Max Joseph Reuss ,slrenzel e Maurif.�, ele, .direlor-ê1djunlo( da rábrica d�ção da AfAE.· SESI � pMB no tocante a vind� da Isel�ção da TV Colig�da,s de, B2�, "Móveis Cimo� em Qio' Negrinho.'.
.

.)

,

. ,

menau,... e.._ -com uma ':'itona marcante dos coma�daqos do Zeca Lanznast,er por 3xO.
, O novel ca�ill seguirá film viagem de lua de mel pele vi�inho Estado do

Rio Gra.Dde do Sul. fixando residência em Rio Negrinho:
." Ao dislinto casal, seus pais Ei demais familiares-, os cumprimen;os" dt'sta
falha, com' votos de' peren�s felil:=i�ades. ,,' �

.�

--�----------------------�--

'. Correjlt d'o
, -i·

POVO' ,nos
(

./'Geraldo José Oomenta;..

CURTAS ...
,

D�5taq�e5 'da
" .'

--1-' :..... .'

,0onh.ecidas Delegações de Jaraguá pa;ra 'JASC
�

A Comissão Municipal de E5porte. de Jaraguá do Sul, deu a co.
nhecer al,gumu �a8 módaIidades cujos a'tl6ta'. ji1eltio conv'oeado8 oficialmen
te pa'ra. nOI, represemar .

n08
.

JASO deite aDO em Ghapec,ó. Para que n08S08
leitores possam 800mpanhar passo a ·pas.o tudo o que se 're1llciona com Doe-

( S8 particip'ação acham911 .conveniente desde já informar ,a relaçio dos' CODVO
cados..

- ",' .

'\Atletismo, Masculino . , .'
..
,'

..Jo,é AUgURtO Caglione (técnico); Fr8rici�eo Alves
.

de Sá (Chiquinho)auxiliar técnico, SátJtino ,Ritta (A Gazela), Nilson Franz, Ariovaldo Xsvier d08
SaDtos (Arizinho)..Walte'!' SO'nenl;lolhl, Alêéu "Fernandes, João Maria Rosa,
Rogério Vic8nti (Dico), W'almor $Chmi'dt, Olavo. M�rquard,t, N�QOlriU "Hinching,Ademir NUDez, Rogério S. Veloso (Lel'Q)' e' Victor Ada;iDec�ick (Polaco)..

Atletismo' Femino· < .

Ehnice Garcia, Ma;-ia; Roseli Pincegher, Maria Soeli Ritts, 8a9dra,Ris-
.

tow/ Célia Zimmermann, Lúcia Rosa, Marlete Butzke, Sônia Becker,Isolde Dal-
msnD, Márcia Salai .8 El!te1a S�rti. \ '.

,

'

.

"

'Xadres MasctJlino '.
,

Ald9 ·rrada, (Mário José LicQ, Marcós Mahfud, 'Eliazar ,Silva • Walter
Sonenhonhl: '.. ..

Xadres Feminiliio
.

Mnrli GagliOD'e, I'zilda Bt:hling, -e' Vera Dornbuscb,
. Tenis de Campo Masculino'

'.'

ArQlando Capa.relli,· Paulo Mal'c'atto;' Sergio Murilo· da Silva, Ni�tonSchiewe e José Ca'rl08 Pires. �

,
"

Natação Masculíno {
_

Sâvio Murilo (Savico). Antônio' Carlos (Padeiro), Edson d.e Assis Perei-
ta, Ronaldo Fructuoso (Quico), JO,sé Rob!rto ,(N�g�o) e �Jam Plske. "-c.

As seleções' de Bolão e d'e Nata�a(J. F emmIDa serao dadas a conbeçer
na pró�ima semana, (I�mai8 tardar no míclO de Outubro: Ar,Oo Honschel do

" ,I

... I.,',

Teaniao· em f(lgrimeosura
Ingo João Be'nkendorf .. ,

"

Reg. no CREA da 10.0' RegUlo
Carteira n· 4.581-P· ...

.'

. PrestaçAo de S�rv1Qos tOPQgráfico� em ,gell�l: . .

.!\bertura de Rumos. projet.o de loteamentos, plantas de �ituaçao e loCà�Ao",n1-
_ 'velamentos levantamentos de grandes áreas, pe_rUagens ere. '

,Fone 72-0593 '-
.

,
.

. End� RQa Leopoldo .Mahnke N;o 292
Jaràguá do sur -- s.c. ,

",

Seidel

Vida' Rotá:dä,
'\

.

O Rot�ry Clu.b FlorianÓpolis-Leste homenageou os srs. 'Sebásíião Nar
CiBO Vargas e Alvino do Nallcimento, por ocasião da p8ssagem da data' CO�·8sgrada so �arbeiro ('I, ao alfaiate. Na' vportUnidàde o presidente' Aruol'do Sil
veira designou os rotarianos Saulo Sant08 " Eugênio Victor Schmöckel para a
88QdaQã.o acs homeoBgeadoll, de�tacando ambol:J a rmpór'tâoci'a da's- p�rofissõese da b6mquerença na comunidade em que' vive'm, lem'bràndo;@e qUê a, horne-

.

nagem tinha conotação com o lema escol�ido pelo brasileiro dr. Ernesto 'Em
basseby dEI.· Mello, p·re8idente de Rbtlity lnteroatioó:al,' ao escoJ.h�r a expressA0
- dignificar o ser humllno. Aos homen.Bgeado8 'os rotarianos fizeram entregade uma placa de prste.., ·assinalando o 8contécimeBto� ..

.
'.' :".

.

(

: Por':ßua vez, o Rotary Clúb Florianópolis-Noroeste prestou sigi:iificátiva hoine
nagem ao. ,dr. J. J, Barreto, que classific�ram de médico humanitário e benfeiter' da co
mUDida�e, �través palavras de saudação do Preso 'd� S'ervico� Prófissionáis/ _;_ Fischer
e da entrega de um troféu pelo rotariari� Athaide Madeira. /O,presidente Cunha lavrou
assinalad? tento ao proporCionar aos seus companheiros a magnífica palestra do' reno- ,

mado médiéo, àbordando o tema,medicina preventiva, 'muito aplaudido e
'

cumprimentado'Do Jseu "curriculum" podemos destacar: formado em medicina, pela Fac Nac. de Me�,dicfna".em 1947; formado em direito, e!D 191?1, pelà UFSC; )1.° Pres'. da Ass�c.'. Catode Combate ao Câncer; fundador e diretor do jornal UQ Tempo"; fundador e ·Pres.da Rádio Anita Garibaldi; condecorado com a medalha do Mérito Assüi Chateaubriand:conVidado pelo -governo americano,' .com ri�a bolsa '(lider man) para visitar Ós BB. UU.;chefe do serviço médico da EC':!;" em S. Catarina';' váriasl vezes presidente da juntà mê-,

dica federCll em S Catarina; membro .do diretório regional da UDN em SC; preSidente do PSP em SC; representante de SC n9 Cpngresso' Pan-Ameriêano de OfcaImolo,gia;
. membro da Assodation Pan-Arfierican oí Oftalmologi; fundador dá Academia de Letras .

j José ge, Alencar, em, .curitiba e possui os cursos de Cancerlogia; RX; doenças de l.a
. infância; clínica médica; otorrisno e' oftalmologia,;' uncrologià:' e hist6rià da medicina.' ,

Finalmente, oR. C. de florianóp'olis, que se reúne no Ura 'renis Clube,: na
'Capital' do Estado, na �ua reunião de 5.a-feira, assinalou'o uDia' da Impren!!a''-, atra
vés da manifestação de um de seus ilustres integrantes. dedicando ia hömenagem ab
nosso. diretor, que, alí se, encontrava em recuperação de' freqüênciaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.' "'I

Draç ã Ü., �a; :Arvoie O
Domingos Faus�ino 5.armiento,

. "Tu que passas e levantas 'contra mim teu
'

,

' Estão sende v�ndidos' ein Flor.ÍilDóp�iiS,' apare

braço: antes de fazet.nie mal, dlh8-m� bem:. lhos 'peua 'sêrem fnsJi)I!éldos ncs telefonei II fim, de

.

.

Eu sou o :ca�or de, teu lar nas nottes fr!as, de, bloquear o si�telTÍa DOO, es quais. eslão causando à

W· ld "G
.

b'b
' inverno. ",,' .' Telesc sérios .problemas. pois as firmas' que vendem e

.

a emaru I'Il] a
.

., ,Eu, sou 8, sombra ami'ga q�� te protege" centra, tastelern o� aparelhos não t,êm �' menor vinculação
,

o sol,"
, .', «.;'. .com .•hémpreí� de relecomuntesções respoDs�vel pelC!J�

Inloíalmenre externo, meus eumprimentos Me:u8 frutos saciam t'lI, ,fome e :aoalmaJD "tua delefoDes� cabendo; a esta, apena., esclarecer ao usué-

ao ex-prefeito e ex-deputado Waldemar Grubba sede.. -rlo, pa�. que este Dão tenha o 'telerone desligado' por

que completou seus bem vividos '74 ,800S DO día 12 .

Eu seu ",a viga que suporta otete de tua casa, interferir .os demals.. ,'
' ,

.

do eorrente mês. Ao lado da esposa Edelmira ,e filho. a tábua de tua easa, ", cama em que descanses. ',( fi Os aperelhea.que éslaa firmas estäe vendendo.

Luiz Antênío e �César Augusto, 'recebeu inúmeros 80u o cabo de tuas Ierramentes, 8 "porte "d� não são competíveíe com o sistema da "Telese e cen- _

cumprimentos. Os' cumprimentos' também' desta tua casa, . .'
.

,I
,

'gestionaQ)' ii central, difioultando o� [,JSß .não só do

eoíuae.
1

'

.',
Quando nasces, tenho m�dtnra para o .teu per� I,telefone onde' �,aporelbo .de: bloqueio, f�i ínataledo,

C
.

da A
'.

d d' G'
.. 9°� ,quan,do' morre.s,. erD forma de ataúde, ainda' te. mas também es derr1ai�, rermlnets. Isto, porque a . een-

asa· a. ,mlzä e' e '. uaramlrlm aenmpenho ao �elO :da terra. " . '.' , ' trai telefônica, fjell pesmanenrementé aberta ao trânsito

Este órgão 'assistencial composta' das senhoras' ", Sou pão de bondade e. .flpr de beleza..Se. me 'de Iigllções, e ;',sles aparelhos provocem o ·bloqueio.

dos rotarianos do vizinho munícípio fará promover 'I am�� como mereço, d,efende·me �cntr�, OB msensa-
_ ,

Paus Jesolrer,o prebleme, ii Telesc , não dispõe
.

B d
t'Os.

, '.' "

-

. "" ':
.

. de meios p(lr� interferir junto às firmas que, vendem

DO prõximo d,ia 27, o alle da Primavera com rem a' Roseníeíre P. da Oanha, ExtenclODlst.a da AC,ARESC, os àparélhos. blequeadoreae .por isso :,queri"esdar'.ecer·
em favor do natal da -eríaçe pobre. Promoção be- J

'

nemértta que deve l!3r presença massíça de püblíco-
aos usuários, que não sé deixam' e"gaoar' 'permitiDd,?

não só de Guaramiriin mas como de cidades vizinhas. " .'

"

a iqs'talação de aparelhos eleteêatcoa .em seu telefones,

. "

. , . Asssinaturas
' ,.., : J • pois ,o serviço 'de bloqueio pcua, DOO pode ser 'soli-

Grêmio 'da Juventude .
\ ciJaçlo à Telesc, que a instala direlamen!e', na cenlral

Anun.cios
.

,1:1 fim de garantira uso dó ,DOO somente ao assiná.o-
.. re e não por l!�rri!lnh08.

' , ", ,'",
.

E 1 A-I
-

. '.' Um OUlro falor que, o' público precisa toma,r co-

xe�p �res , ..

VU �Os nhecimento é quanto ao sinal de discagem•.. Alguns
usu.ários não esperöm, o sinal curacterfs.lico e' ,ficam

'Procure nossa redação: Av. Mal. Deodoro
. insistindo, ligando e desnga'ndo o ,aparelho�·. 1810,

" d"a Fonseca, '130 segundo o engenheiros isto não facilita li maior rapi-
, TELEFONE 72-0091 t

dez nó ruídd de disca,gem, mas, díficutra e, çausa de-

Ve,readores àa Região' em La,ges mora ainda maior para que a ligação ,seja efetuada.

Neste 8in�1 .de discagem, a Telesc 'eítá ; rrabalhando,

Diversos Vereadores de' Jarag'uá eGuaramitim .'lE.'1l1lTI J]'�.�'. .lMf,'lUlrd])Ir'Ifl\ 'J'.fQ). lUl�ll"lOl'n'. ·.para' que ele ,se faça ouvir em Irês segundes, mas se

deverão'se deslocar día 26 do corrente para a oi·
_

1l(QL��'
= IVli <m \LV 4\ lU' .

o usuário não colaborar isto pijo será pQ8sfvei e a

dade de Lages,' oQde será rJeaUzado: o , I I lo Con. ,

� ,} "

"
' ',\ Telesc não poderá ,reduzir este lempe. ,

I', ,

gr""sso Cstarinense de.Câmaras Munioipais do Esta- De, Curitiba.P,·.. recebemos, convite p'ara o Ü' sistema. de ODO que está em' öper_ç'öo em'

dO' de Santa Catar.iDa, Os I"ubsfdtOé qul'o os edíiJ do 8olai:lC9 mairimànial dos \ jovens. "Marlí e' Lauro. Florianópo'lis; Blumenllu, loinvill,e; �rusque,' Itajaí.- e

Vele db Itapo"u deve'rão ,receber; quando do con- (Ma'rIt!3 fí�ha benqUista de José Mur:aro e Clecília G. hlraguá, em breve será instalàdo em Lages, Criciúma,

gresso que terá três dias de duraçã,o será de 'graD- Muraro residente em' Santa ' Felicidade _ Av. Ma- Tubarão e Curilibanos, Para os usuár\os �esfa� cid,a

de valia para! serem colocadps em prática nas su�s ,_ Qoel Rib�8, 5348 qua hoje ser torna 8 �sposa de Lau- _. �es. ql!e .i.á possuem o 8istem� de .discaniem, direta
comunas., ro filho àe Paula' Stahl Rubini� e Hórioio . .Rubini a dlslancl'a e para 118 que te�ao o 8!�tema em breve,

I "
. ,I , ) E":'" •

. de' saudosa memória '. '.médico noem forma,do, f,.esi�· ii Telesc orie.nra' para -que seja,m observi!do o seguinte.,

Balões Innáy�i� para" XpOSlÇÕe'S 'dente à 'Rua Lameoba Lins; '1486, Da Cidade'Sorri-, Os cr�zamerito� de Iinhas'ql:le'_ilcontec:em, éfruJo

C'onfirms'"'d'o'.. O'. Prefe'l'to' EugeA :",)'0' St"rebe,' J'á contra-' so Dasoido na' heróica Barre' d'o Rio Cerco. elll, Ja-
. da necessid_ade de ajuste nas centrais.. que' preçisam

.. ra�uá do Sul.
' '.', passIIr por 'esta revisão periodicamente. B eSle' probie·

tou' juntö"�a um", empresa carioca ,08 conhecidos
,

,A :c8�emôQia religiosa '.
r�8Iizar-se Á hoje ás, ma, segundo o �h�fe «je· ;abinele da T�lsCi é normo_l

bl,llões infláveis que serão' os responsáveis pelo 20,30 horas na. Igreja N.S. das' Mercês, em' presença .;e depende_do pubhc� para que ele seja saDllld� '. �e
abrigo de exposições industri'ais que serio promol. dos pais, familiares; e convidados. .

modo ii nao atrapalhar nem a empresa, nem o usuarJ0

lidas em/1976 quando d� efemérjde d� "ANO )00" .

"os distintos nói90s e demais familiares OB 90- que poderá facililar nãó congestionando d. central com

de Jaraguá do Sul. Conftrma�se também que Junto t08 de moitas \tenloras, por patte deste
.. seiDanário. ligações não co.m,let�dl.ls ,e aguardao_do ,o sinal de

Il Colina Un'.v8J:sitária ,aos fundos da igreja matriz di'sc'gem ·sem hcar ligando e desligando o' telefone

São· Sebastião,' f:uncionará uma' dest.�s expoRições,�. pa'ra çODseguir maior rapidez nas Iig.sções., .

ji tendo algumas emprêsas de cidades vizinÀas 'e
. .

(l.S.G.)

mesmo de áutros estados demostrando interasse efD,

aqui exporem seus produtos.

Nova', Am,buiância ,para, Jaraguá
;.1' I' •

,.

,""

,�O Dr. Armando Silvio de BrittQ' do INPS, afir-'
mou quando de Bua estada em n08!õ10 município de,

que dentro em breve Jaraguá do Sul, através· ,a

agência do orgão preyid�nciário, recebepá um�

ambulância totalmente equip�dá que rse' des!ina ao

\ sist'ema de tr�nsp'orte de seu8 segurados.. Somando
8S amblllânclas. d9� dois hospitais e mais uma a

,serviço da JIlunicipalidade, 'JS estará" servida com

4 destes Vêículos o que ,convenhamos 6 um nÚ.mero

IlXpre8sivo.

6$§ Q]'�eraIDll ai I, ll))lv tIm aL,� 'e'
,

'

.AlllOllal�21 . em (CoIDlgrcsso9',
,

f

, I

" O. E8t�dió Orland? 'Scarpelli em"_ FlorI8Ii6poli�,
servirá de palco para o éncontro de testeiDun!las
de jeová de ilO cida!f8s do estado, que ,'estarlio reu
Didal de 2 f;i 5 de Outubro p,róximo, 'na assembléia
de dislríto "Soberania ,Divina";

.

.

'. I/
../

Uma, caravana d� t9stemu.Dha� de 'jeo·vá,de nos

sa cidade prepara·se para .assistir ao congresso, e OI!!

int,eress,a�!)1!1 pO'derlio entrar em cootato· com e188.

Gó�ernador volta a região BESe rt '·t·b
'.

.- o mesmo prpgrama d,este' co�'gresbo est�rá
,

em' outubro
,-,' em. �U-ll 1, a sendo apresentado ,em todas a8 pri'neipais cidades

.

.

,
j p

.

A'l"
do Brasil, e é o mesmo já ,Levado a efeito' na ' Eu-

.
Por. faIGlrmos�em' AO,tônio Car19s KQnder Reis, o . e

"
'

. orlo : ,... ,egre' ropa, Cànadá e Estàdos Unidoi•. -.' ..'
"

mesmo deverá estâl" dill 17 de OU'lUbro nas cidàdea ..' ,
' '" , ,'o congresso conlita de discursos, demopstrações�

de Schroeder .e Cor,upä, não. esta,ndo aJI§tad;a �., pos- _
FLORIANÖPOLIS, A diretoria do, Banco do

.

e dramas caracterizando .situações doe tempos. bíbli-

aibilid'ade d� eltender:"suà visillr â jaraguá. O Oeputa� Brasil aprovou ,a çone�, são ,de cartlls-patelltes- pa-, 008, destacando se à seguir o proveito que nós hoje
de Oéracilio P. �9mós oa últimp quarta feira acom: .

ra o Banco do 'Estado de Santa Catarióa instalar p'olde�os tirar, dàquelés- aco�'tecimeiltos 'pas�ados.

Pa,nhando uma dêli!gação de' vereadores de' Guarami� ,agêoQias'�m:-Curi�iba e 'Porto Alegre.
'

A" :,�mfórlQa- , ,,' .' - "., "'.
.

rim foi rec�bido pelo mandalário estaQual' quandO' ção foi pi'�stada pelo. presjd�ilte do Grupo' Finan, .

. O êxito da Soberania!Divin� em reuni.,. toda 8

GVeo!ou a possibilidade da ,vióda do .Sr. "qovern�dor
. Qéiro'" BESO, JOH�e' Konder Bornhausen. que acres- hum8l:lidade, debaixo de um g,l)verno lusto" pa,cífjco \

e comitiva a 'jaraguá, Sua vinda seria pan,. dar posIe· centou que com estas a,tipge-se_ a 56.0 :agência do e ete'rno ser' ,o assunto domiQante da,p!'ogramação,

10 ,MovifIienlo Arenista<Jovem·,' que tem no Presidente BESO, (luti mantém' u'nidades no
.

Rio .

de Ja�eiro, que 'culminará' c.o�· b ,di8curso 'princ:pal:, ,�'Um ßÓ

da Câm'ara o edfl j,ósé A,. K.IHzké seu m!-"is valor!l�O São Paulo 'e em Brasllià, e em' outras 5.2 loçalida�, Mundo, 'Um só govern.o Bob a:,Soberania' de Deus",

inceDlivadôr.
. ,. -'.' " .... ,

., ,dés' Ílo territorjo cáta-l'ine·nse. ,
"no domingo., último dia do c'ongfessó; às .. 1!') hora'S.

,-' ,.�
IIW'.

: ,I, . ,
' ,� !

J ,As Anotaçoes :de Geraldo José
j

•

".0. ! 1
.

p
;".

.1
.. :' .•

,,_-

Estamos de volts com, esta eoluna, muito

embora -nunc'a tenhamos deixado' de inserir n8S pá':
ginss deste [ornal as: noticias .de

\
nosso querido

município. Espetamos continuar semanalmente

informan�o você leitot sobre tuds o que acontece

fim Jar8guá e região. a exemplo do que já ocorre

com nOS8a coluna esportíve...

Esti, encetando. oampal;lha' visando'· arrecadar
fundos néceS8â-rios parla mudsn'ça no 'Salão Cristo

Rei, local onde"r_ea}iza ,suas promo,cões SegUQ.do
seus diretúes o GJJ pretend@ mudar compl"tamente
a fisionomia .do sàlán�c,om vistas ao Centenário de

notlSO município.
.

Konder· em. Guaramirim
Acr�di!o que a' região �o ,Vale,do lrap<?cu está

dtve�as 8gradecieffj ao govêrno de,Antônio Carlos Kon

der Reis. em virrude do: mesmo nestes seus primeiros
6 meses de mandala sempre ler primado em 'ouvir

reillvidicöçõe� 'e alende-Ias da melhor t maneira pos-

8fvel.�AiÍ1da ná segunda feira em Guaramirim cont.ratos _

DO valor, global de ,,1.444.,400,00 miJ, cr�ze)ro s foram
. assinados para obras que beneficiarão direlamente o

aceleramento na,'i obras de implantação da ró40via SC '

.

301 â BR lOt. Além disso às demais reinvidicações
. apresenladàs Iélníi> por Jaraguá como cidades' viZt�·

nh�s tem sido alvo de cár,inho pela administração estil·

,dual, . mesme revflDdo em consi,derllç,ão o poderio', d'e
)arogúã d'o, SuL

.

"
.j. "

.

";SABADO
.

-

-," '..-'

que. "S8 ,

DR.: ·IVO KAUFMANN
CIR'URGIÃ'O DENTISTA

.

CC.R.O.. N o aS5)
,

'

,

:., ATEN'DI,MENTO.--
. I (Sqmente: O/hora mareada)

S'egundas à sextas feiras�: 14 à,� 18 horas

Sábad<?s: 101 às 12, horas

R. Pres�,Epitácio Pe�soa. 405 - Jaraguá do Sul
_,.. Telefone 72'o�8Z

/

\.

Máquinas de calcular 'ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem' fità, de escrever"
.' somadorà:s e' duplicadores."

.

,

: ReveDde�or exclus�võ pena ,'� re,iã9 I '

§ÓCo Gráfiéa ,IAvCIDlldla itdl2101
'-, Fones:\720ô92 OLl 720972

. '( I

Planos especiai� �e fiDaDCia�eD�O
Garantia de' 1 ano, - As�istência Permanente

.
_,
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-

ab a iXo re lacto n 8 c1 os qu � 'c (HiI,Par t' 9 am em, nosso. -

eartôrío.para .tratazem ue assuntos de s us interessas:======����================c===='======��==�====�====��=n

OQmeu_arqgivo pa,ra você
Este··'P�po'Furado" é'para você "Fundir aCuca".

•

/' ' I,'

Prol. pa...o .Molra.ti<

"',
I

\f� � � � �

Encerradc;l sábado' � 'UI.a CC;>NATEc-1I

da:', El�lrornorores J�rtJ:quã S.A'../o.
� �

• I

, II

Simplesmente não estou na S:IlI. Hoje nem

.

erla IDÇ salva, .
'

..

'

/' ..

, - Então pegue seu fusca, deixe de. grupo e
·dê um ulro

'-. Seu papo, não é firme Deixe-me, se não -quí
zer entrar numa fria;

,
'

.,. ( ,

..;_ Estou .vendo que o distinto está mesmo

Uli,lado. "

.

'.
,

-

-

..Grila.do paca e na maior luz,baila., .

- Sem essa, Ô clichorrãllI Você está jóia.
_' Não vê minha pinta. Ínais'pareço um aloprado.
,;;_ ,É • • . Você. ßão -se liua mesmo. Esta ,Dr Iara

e só da maDcada.
'

-',

Com a partlclpaçãp �8 55 Assistentes. ,Técnicos'
,procedentes de %0 estados da Federação, foi realizada
no pel'fodo de 11 à 13 do c,orr.nte em Jaraguá do Sul

";'
a IlIá� CO.NATEC, Convenção 'Naclonal de Assistentes
Técnicos ·WEG. ·Além dos técnicos.. participaram ,ativa
mente dos trabalhôs a diretoria/da Eletromotores Jara""\
güá s.A:;, �é(n�.1cos e' gerentes de :dlvisões da emprêsa: AI
finaUdade da III.a CONATEC era de S8 encontrarmelhor'
aperfeiçoamento da qualidade dos' motore� WEG conhe-I'
,cidos:;·mundlalmente além de atendimento m�is perfeito
�aos �uários dos ,produtos WEG, demonstração' de, no-

" vos lanQ..me�tos e melhor relacionamento. entre, QS,: i ali'sJst!,ntes téénfcos e a enprêsa iaragu:ae�ae. O
'

encer-

lesta altura do campeonato, reconheço que"
somos dois quadrados.' "

"
.

'

.

-:- Deile de ondá, seu pato. tire tudo de leira •

.: seu sapo, 'olhe' que tir� seu lime ße Camp�.
- Leual! Você está engrossando. Isto vai dar

C8S0. .

-<É isso dai, bidu. Vócê deu ,a Bandeira,
.

- Sabe de uma coisa. ,vamos peuar um rauu e

') bllier .eqila até a matina.
.

.

, .'
.

- Você é mesmo um uê'nio. Não vou, nem

me engflllando. '

,

'.
- Você vai na Diarra. seu artlsla muito 101lco.
- Sua ameaça j. era; não quero saber de sarro

nenhum.'
'. ' . .

- Olhe que ;0 coloco numa prensa" morDI
- Vou cortir 8doid�do, me liga muito em valen-

tões. S2Coul
- Já que V_ocê quer entr.r Duma. fria, . já não .

estou mais Jla sua. ,

. �,'
- Eu estou muito na 'minha e' vejo; que .u

agora nossos grilos Sã9 outros,'
.

.... ! � � _ t.; ,' _ /; '.

E eram. . . E OS grilOS aumentaram; IItr8carlim-�e '

,

r
os dois, uni puxou ó bicudo. o outro a máquina Como
não havia ;r8mpO na draga. salram no braCQ Quase houve
gurufim. Felizmente chego� a rapa. PÔ) a bo�. no trombo.
ne e. sem querer saber néns do assunto, levou os dois

. ,manésbestas para a justa, -que ordenou que OS dois bai
,xassem emcanà, pata sentir\a luafriaondeo
soT nasce quadrado� .

•• •••• •••••••• • •••• � ••• � ••• ; ••• '"' •••••••••••••••••
,

••••• ;•••••• 4 •

� _,_ '••••

: A minha opíníäo, sobre esse lixo!.?'
Sem comentários -Óe ;

.

EM TEMPO: Na data em que essa poluição
.

do ídíoma p�trio proclamar, sua Independência no

Brasil. no día em que somente isso fQr Língua 'por
�ugu�sa;' deixQ de ser .profe,ssor �a, cadeira ,e rasgQ"

'\
minha habilitação, fornecida pelo MiniStériO da' Edu
cação.

ramento foi' no Restau,ante Itaj�ra às12,30 hs. do 'último
d�a 13 (sábado) ·com a presença dos senheres convencio
nais, autoridade•. imprensa, toda a diretoria da eniprê
'sa e' suas

.

esposas; ,além de· outros convidados especiais:Durante a realização da convenção, .os 8rs. 'assiste�tes'
t�c�ic.os tiveram ópor�unidade de percorrer em.. companhia :de diretores e' chefes de divi�40" os parques fabris .'

da emprêsa (WEG I e WEG II), tendQ inclu�ive partici-
. pado de testes de laboratório, onde constataram as rlgo- ,

'

rosas provas em· (lue os ,"MQTORES WEG" são subme- ' ,

t_dos, demonstrando o alto grau de .aperfeiçoamelltoalc ...nQ8do. '

, ,

Inaugurada
. Sedei

.� ,
t. ....

_ 'lo- �

, Â Associação Recreativa WEG, que congrega oa
,1,600 colaboudores da Ele1romotores Jaraguá S.A. dis- .,

'põe agora'de uma moderna sede soclll:l alé,!D-.de canchaEJ
�'para a pl'ática de esportes. N� último íádado foI' a refe
rida s�de inaugurada após o�'Vlrem·se' Os discursos do.
Direfor;.;presÍdente da WEG,'empresário' Eggon Joio da'

" silva, que '88 par&benizou com"ó8 diretores ela ABWEG'
e aSilocia.do!l s·endo..em. seguida realizada solenidade de
HasteamentQ dos pavilhões, .Naciollal pelo. Dr� .. Alvaro

.

Wandellt Fllho DO. Juiz de Direito, do Estado pelo Pre,:.,

feito' 'EÚgênto Strebe e ,da ARWEG pelO Sr. Slegm8Í' Be
no L'11cht Presidente da: �ME, ao som do .lUno naçional
executado pela Banda.·Lyra d. 4\urora. O !iescerram��
to 'da plac� comemorativa foi feità pelo Sr. Eggon João'
da Silva. sendo bu�idos posteriormente o�' disQUfSOS de'
DouglaÍl,CoIirado Stange Presidente da ARWEG· ',e. Sr.'

,.

� t.';. :

S,ocial, da· ARW,EGI,
•

' '

.

Prefeito Municipal'Eugênio Strebe. Após feita· visita ali, '

·modernas,instalações da sede.-social foi oJerecido coq�etel as autori![ades, iniciou·se aa, disputas esportiVAS 'de,Voleibql; I<'utebol de Sallo, Hanilebol etc... . .
.

A Eletromotore& Jaraguá S;A. também homen.ge-,

ou na oportunidade &OS stms colatiora40res com 10 anos� ",
, d, emprêsa,/o. quais'receberam saud:IftQãp. especial d�

.

- DfJ.!etor' Presidente ,Eggon João 4a Silva: Os senhores':
"Juarez G.omes" Nelson' GUU. José Càtlos Ntiiles; AqufUno
CalJlPigotto e Pedro. Jaime Martins ,foram 'agraciados.

com: medaUias, e diplomas de Méritb Funeion�J por. esta ..
reDi. deseJ)volvendo lIuas atividades _ profis�.onais �a.,W.EG a, 10 anos, sendo que, as eaposas <Jos agraciados

, foram .IlQm�nageadas pelas esposas dos diretores' da"
,Eletrom010res Ja;r�guá. que lhe pªssaram� as, ,mãos rama-lhete's d. rosas. '

�,. ,'c' :,�-... • . '.' "\;' ;

" ...
' -

...

'Elàttomolores 'Jaraguá 14 "anos" d'e
.� ;.; ::." .l'.,. .... "·i - "'4' : '!'

,,'
• •

'.; � ,.

" .. "" .i data' de 16j09/7.5 foi 'multo 'SIgnificativa para a
, Eletromotore.s .J.ar�gá .S.A. que viu passar o. seu décimo I

.
' gua�tQ ano de jlXillt�I1-Qi� em

... pos�Q, 'lllup.icípio,:J.r�guá

I
,= d9' Sul ostentà gãlhaJ:dameJ;lt�. o : ,titulo. de «A' Capital.

. Súl�Am:éric'àií�"'.dos M(jtores Elétricos" e 'a 'WEG t�íD. pll-

,:':�er p���{:,ntl��rà:��\ Ji��te, ,ti��l�:: t�n!I��a�ivo.�, :A,.: �'�"?�
,'. 'J.'(- ",:� , :.._.:. cr"-i. ":-�""f-:':":';:(';: "'";-� �'-;.' ;._i; ,c. �.. .

.... � .�- �.,;

, -;

progresso' :
. ( ,

.

como 'assim é mais' conhecida, cont.a éom t6DO colabora.;:':"·
dores ,diretos e a passagem dos 14 anos de sua extstên- .

.

cla d�l!de, que in�clpu Qficlalmente 8U8S' atJV1dades' em:
'

.

, 16.(19.61, vem reàfi�mar,mais uma vêz a pujançA porque/

passa: a �mpresa que' PiUi'tó tem orgulhado a quase
é:tlnteilAtfa cidade d.e� o1:aráguA do SU,I.. ' ,.," . Oi, • >.! ","

�
.... ." '�"

: , �:.:, '"', ,"

I," '-:_
• ,i

"
, l�

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião-de notas e Protestos em Geral

'lE'DlT A,L

Amaria Baumann - .é», Mal. Deodora - NastaNorberto Wulf - Guaramlrím. .' '

, gmiJaröguá do Sul, 1,8 de '.' Setembro de 1975.

, Gulslene Müller, escrevente

/,.....
, ('

-Ainda n08, reportando 80 l.O 'Encontro do MOM
vimento 'Arenista Jovem, levado a efeito ns cidade
cetartnense de Coneérdia, temos. a destaear. que a
promoção, foi entre multa cotsa, uma prova ine
quívoca de demoastraçao da, vontade d" participa
ção política, livrá".e idealist? da- nOSS8 mocidade.
Revelou o ardor d� trabalho em prol do, Estado e
País, 8< díspoaíçã« de contribuir para a contínua
renovação 'política dá' nosso partido a ARENA, e

-, através: do, clima .de absoluta segurança, e liberda
. de eom'que ,ri juventude .brasileira participa da

� atívídade nolítlo« 'em nosso país. Destaque-se ainda,
conforme tão bem expressam as moções. epresen
taaas ·8' aprovadas, ,8S teses, o forte nese]o de in
tegraçäo das vãrías regiões do Estado de Santa
Catarina, que no entamo., esperamos -se concretize
no menor espaço de tempo. Notamos que o eneon
"tro atesta o. vigor do nosso partido, - a -conltança.

'no Governo que apoiamos desperra .em nossos jo.
vens e, sobretudo o entusíasmo que: caràcteríza as
bases partidárias do estado cataríaense, as quaís a

'.juventude, tanto tem e poderá dar para a· eonsecu
çäo e ideais que desde sempre animam neSS8

gente,
.

. Este, leitores é um trecho" do dlseurso do SE
Dador' Otair Becker, 'da 'A:R,ENA de Santa Catarina
proterído no seaado quando �a efetlysQãO I

do, en
contro d,08 arenistas ,jovens �m Concórd'ia. Nos per.

.
mitimoi!l i:::se.dr p.arttl; desta, alocução, em, n08SO co

mentáriq de 'hoje por !',etratar fielmeÍlte 0.Og80 pon- .

to de vista DO toéante .a este 'movimento jovem e
acima de tudo sadio, que' tenta absorver-n'osBo meio.
jovem a que cerre fileiras em torno da ARENA JO-
VE�.:de Jluf1gn'á:,doSul. Osjovens n� faixa .etáriados 1,8 &OS 35 anos de aJDb(js 0.8' sexos' poderã,o
procurar 'o Pr'el!lident'e da Câmara de Vereadores
José Alberto' Klitzke, no período. da manhã' das 9
ás tl hora8 no andar superior do prédiQ' que abri
'ga a Prefeitura. Munic,ipal e providenciar sua inscri
ção.. Oportunadamentt:> ábordar�mos aqui as vants"
gen.s de vo,cê filiar se, ao.

I
movimento Areoista . Jo�

vem (MAJ) de Jarsguá. É a partieipação' do jovem
. jaragusen8'e no setor po.11tico' déci4indo em· ·favor
.. de melhOres diafl 'par.a nossa ·querida e quase.' cen'
, tenária cidade. É pQr isso que estou_ com a AreIia
Jovem.\."

"

Juizo de 'Direito, da Comarca' <i:e ·

]araguá. do Sul
,

.

Edital.da Primijra ê :Seäunda
"

p;taGa
.
Em �eSUíno' ·(an. 687 do' CPC)" .' fàz. äàJ�er�':p �,e�

guinte: Jprocesso: f;xecuçã0: Exe,queliié: :,�ul'J.�,r.p�i!.�Jrc)Cre,dito"Fin�nciamenlo e Invesfimento\S.A.'J�xeêutaêlos:
flav.io ,Roque Numa. Leózi .,. Zcralde.Ma_riá Ku'&.er ���.ii e Giardi,ni lUiz, l�n.zi. Imóveis 'a Ser.erfi' Prac'éado5:
1.0,) Dois.Terrenos, lotes n.O 33 e 3,D��:com'a área',(le

, 399 ms2.,( cada; um, 10caH�ados nesta Cidade" na Vila
lenzi, peneÍlçentes ao loteamento "rlbVio". Depósito;
Com, o 'e.xecúiado., FlaVio, R?que ,NuT;à��e�,ti'�. p,!im�.fr.Praça: Dia 16 de oUIQ.bro vmdouro,' as ),t :hord�b! ��
gJ,Jnda Praça: No dia 30 de outubro, às l6',horas; ca
so os imóvei�� pen)Jorados não forem àrr'ertiata'dc;)� :,p,n1.a pràça pelo valoJ: da 'avaliaçãQ ,ou·'Pr,êÇft'sppe;ri,ot.local:, No edifício (Ja Forum. Nos 'autos ßãó.-"cónsl�

.. ll�ver. contra r'ef�ridos' bens. 'qualquer 'o�us .Ol( Pt9Ce�:so pend�nte do Julgameo.lo, ,D.ado e p&'ssq,d9 fiesta c'k
dade ,de Jar.aguá dp: Sul;' nos 'dois dia� '�qó mês de. se
.lembro dp llI110 de mil npvecent08 e: .5e,ei:tta�, c_inco.

,.
'

_\
' ...

'

Eu,( a) ,Amad�u Màhfu�
Escrivão o subscreVI.

,

'

.. , ': ',:, \
'.' ,'.

,

.

(a) Alva'ro Wandelli Filho, Juiz de Di�eHo
\

'

.

,'/.
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