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" NãO' li 8 pripte'ira .ez dois m, e D i D 'o 8', uu' aOI 'seria ,maia 'p08sinl, d_
qlui 'sberdàmos ,o ,pro- seus colegas d� guarda- vIdo a 'faltß de matarial
blema qoe envolvß o s,e· 'mirim, mas sim a faUa', hUnt800 �a polio,ia esta-
t'or de, polioiaJileoto de' de polioiamento e,m umà

'

dual., ,

'
"

'

DQSSa cidade. Prof.tido eida,de., que ",tant,ô tem Até quanao coàtinuàU.
a 'dßficiênoià do Betor, contribuído, para I

com 08, :neste estado de cois-8s?

D E" B U T A'
",

N t'"'E''S" d'
. dois, guardas a,irins Gom , cofres tio' :,Est�do, sen(,Jo Vejam bem os le:itQr.es

,

, ,', ' ," '.L,: ", '" ".,','
" e idade aproximadamemte, atendida em:alguns seto- ,que não �stamos aoor-

, , ' de 1-2 a 14 ti'D08 ,é 'que 'res, mai ó, I,)�lioiamen.;; d.ndo' e'ste 'tistiumo' só'
A soéiedll,de jara gUaen- sociadilde: ' Serven�ulrjó '

da Justiça orientavam ó trlmeito, de to a,tá' höig lIem solução. porque faltou energia,elé-
I,e escolheu neste ano om' Anldir, filha,', de Angelo e I Ralf .. Dorvalina ,Fdtin, veículos, quaudo a ener' ,Sabe_m0s que a poUcia trica e os semáfaroi pa
grupo de, jüten. 'para o Ahiéri.- Pradi; Dylane ,Tere·, de,Guatamirim; e/' a, Se- giB elétrica loi desligada

•

do Est,ado, enfrenta' sé- r.alizam-soé, ,obrigando' à
Reu "debu"', o(::Í-m"um finàl zinha. filha de Walmor é' nhorita' Tereza ,Maria, E, ,pela' GELEse, devido, a rios problemas com {a'

'

gtia.rda mirim o disci'pli-,
grandioso 'IaB noite de ho�,�

, ArnoIda ZflIn'ta; Leila 'erezl- Vieira. fi,lha de pais io&e- problemas em um,de SQU8 falts, de candidbtos', que D8'men,to do trânsj,to, pois'
,

je, quand;o os' $eus, p�gu�' Ih., filha de 'Da'ir e LoUi grantes 'da melhor socie i transmiss'ores. ComQ os ingressem e� sUBs,.fil�i 'a' atu8çã� desil'es 'garôtos
-

Ihosos pahJ apresentam, aBogoi ,lilian ,Mária e Lisle', c:Jade florilÍnopolitana. semáfaros 'são movidOs a , ras, ,mas, D,ão 1i19 admite '� diária con,fo�me podem,
.

BUa menina'��09á à sDcie:, Bealrlz,: fílh.as" da Rinaldo ,_"
'

", , energia' e'létrica ' dois ga-, a demora, a tanto temp,. comprovar' os .,eohores;
dada locaL"

,

'"

e. Doiôr8s; Bago; Ulian, Re�\ Na BaUe ,d'., hoje
"

as ,,:' ('ôtos '[Ja' guarda-mirim, _

temos que espe,rar' para' Jaraguá do 1111,' uma
O aoe'ütecimento 'social IIRQ. f-iiha dI) Prol. Paulo Pátron8sses voharä,o , a' orien,tat,am ,fia melhor que o atual apflrata mi-,' oidádti que cresce a olholil

'

de maior significada d'. e ·Terf:>zinha ,dos Reis; --recn)oionar 3S suas afi- ,manE)fra pesshai um dis-' litar ,'seja 'refo,rçado. vistos.' 3.0 parque indu8�

Ino lé", inicio - com, um Luclane Maroarelti, filnil de Ihadas no l>,aile �9 _ qr�- ciplinamento no tr'ânsHo, Sabeßlos 'taDlbélQ que t-rial diveróifieado :cata

Coquetel oferecidQ pelss Pjí;dro 8 Nàide li"odt; lu· mio das Orquídeàs,' o su' iato DOS oruzâmento. das, ,a atual' administração, rin'ense. éapital Sul Ap),e�
Patrone8se�,,&�rihorlls Ja- éiane.' filha ,de Ademar e e,esso soc,i,al' do 8no, pas� rO,a, Rein91�0 �au, ,Ma, pública está' tentando ricana do Mptor Jllétrico
De te Mitrellto' ',8 ; ,Zildß Virgínia FlJrtado; .

Maria 'sando' se 'em' ceremôÍlia' recbal D�odorQ com Exp. �ob ,várias" ,formas en�" e' do'Chapéu, Cidade daI

Goenther; QIIIlI ampls!t ,de- Elizábelh, filha de Amadeu 'de, gr'IlDde bril90' a RpÍ'a- 'AntQnii\ Carlo!s Ferreira coot"ar unia solução ,efe..; Flores Azaléia'� e. que
J)�ndêllci8S d'o Itajara

- é' .A�aíde ·Mah-fud; Marli, liieotação das meniou-mCi)� �,Mare(}hal." Deodo:"o, tiva a, ,o Prefeito Stre,be pretende sediar os JASC

aotel, ,no dia 9' do cor:' fi'lha de Augusto e Sibil'a Q88 à Bocieda,dê local. Procópio 'Gomes" Getúlio há alguDs meses atrás" em 76, cõntaodo ape'nas'
, rente, às 18 horas, muho Dema'rchi; Rosane Nara, filha

'" ,,' ,,' Vargas e Floria,no pe.ixo- manteve ,vários contact�s com UQl pequeno contin-

coneorrido, êom a preSEID- de Gepésió 9\Olhia Mar�
,

D�: parabens
'

"está a to, entr,ouamentos onde � , :_com autef.idades ligadas 'gente ,de 6 ou 7 polioiais,
98 du mã�. dali JOUDs ceHno; RosaIe, filna de Prof. atóal diretoria do, Grê- tráfego é intétllio o :'dia' ao setor poJiciàl;' tendo "J}ão' é de se' acrédítar. '

• doa imprensil local e re- Pa.ulo e LeoBida MoreUi; mio, representad'a P818"s todo pOis<,é 'no cotação inclusive' e,onfirmàçAo,
-

O ·assunto já, chego,�- a�'"
gienal, ,nas, ,palIsDas ,de' -Roseli Maria, fi'lha :de Rolf • ,seguintes Senhoras de, da 'oidade,., 'de, que 20 policiais,< s�� . ser ventilado em r�uDiões
B r u ,o h i 1 d e -M 8 h n k e Maria Dams; Rosely Terezinha,' nossa sooiedade: Pra,si-, ,Alg,ulls forastei,Í'os: não Hain destac�qQ8 para de clubQS de, serviço, de

SChmöclce}; 'representan filha do ,Prof. Paulo e 'dente -' Hii:dil' Grubbà' davam a miniÖJa .atençãa Jaraguá do Sul., Desta explanan:do�8e. que os

do (') "Correio do PP90"t Terezinha dos Reis; Solan-
'

M�is,ter; ,Vlp�, �,Dih',8 pa�a os garô'tos, e, isto (> feita, resolVeu li admi. pfóprios meninos estã,o 88

A Notfcià, (ie Joioville; Jle BeatriZ. f'ilha, de "MoÍißir Jahnke; l,a:, Secretária próprio repórter' cOQs'tà-'
. nistraçã,o: � 'alugar' 'Uma 'exp,ondo, a' riscos, maB

Pelo jernalisla -Ger!Íldo .e 'Í'ere:zinha' SUta; ,SUZlna Carh, Haake Mayer; 2.� to'a, Oi mesmo a:contecen- gra.n;�e' casa,. confortã:vel ,nenhuma ,solú9iiO 'surgiu
JOSé, Gazeta de J'aFaguá, Regina, filha de Marioe) e Seoretária '

� ,,'Marilú do ,com os, :que; resid,em,' eo� expensas p@r p:�rt� :-até, este momento: o q�e
Pelo St'. Adé1mo Müllér Wilma, Póvoas; Maria Bere- Weber; 1.8, Tesoúre'Íra - em Jaraguá, por não ve' ,da prefeitura e qúe set- ,pa,raoe, eS\ar difícil' dê
e I TV' Co'ligad-as, Canal nhausen Fernandes ,(Floriàltó� Norma Ew:aI.d � 2 ii '11é- 'pem nUDl meDino a 8UtO- ,vil'ià para' o Qu�rtel Ge,., a'co'ntecer,e não é 'a pri�

��, o cronista-social-Oarlos polis),' ,filha 'do df. Ticho soureira ""'"r LiUan Stein.' ridad'e neo�ssãri8' "para nerat dos p'aUoiais", 'qU'e 'mein tiez q1,1e 'a i�pÍ'en--
uiÜllet: ,Braha III ,Lili Femande's;, ' lhes 'diÍ'igir, a palavra se para ,cá 'seriam 'destaca�� �Ba se p:reoQupa com, 'o' "

,Na o'oite, de hoje farão, "'arla de lurdes (Floriail6,pq: Ás lovens 'debutantes oometessem uma intraçã. dos. Mas qual não fei ·a ' 'sflUi.va proble'ma�
,o esu d:ebut 88 s,égl,limee lis), filhà' de Bei'nárdo e OB ,'fotP8' de muitas felici- ,Mas 'a culpa; é bOln 'qu� "n08sa surpresa, qU:�lld(l)
Ineuinae",mol},as, doe nossa Ana, Dams;, SOfaya, filha do dades desta folha. se frize' não oabe" I\OS' \ apurou'ss ,que iB�O nio

"

Diretor 'da 'FE'RJ çODcede entrevísta ao C.P� I"
S

'Social'do SESI na I rua local. Florianópolis ou ,

omes sab�do�es,' de Walter' M,arqus.rdt (e�tra� Blumeaaii, e 48": horas' ,,'
aue .o Padre Blemar ' da que demanda a-Blume- após os exames 08 V�I-
Scheid, vigário' da' Parö- , nau). onde cómo jã é' do tibulandos já saberäe es

'

; 'I Leia .a última.
.:

quis Sã,? S.ebastião é conhecime.nto, ' geral, resultados.
"

"A'"M
.

l'Di�etor
'

da,' Fundação' aeham-se Implantadas as Qual o nÚlIJero de vagas; "

..

'

,arlS�' \'SÓ porque tai mudar seu Pôsto de Vendas de

Educacional , Regional in8tal8çõe� provhrória8' ser.o lIdas preenchidas? '

"

' malha,s ��ra a Roa Jolnvílle, janto à noea íäbrí-"

JaFaguaeDse"(FERJ) õr- da F.ac,uldade., ,

Elas I!!erão 50 para 'o ea, está torr,odo por quilo, to'd,o o, atual estoque
gão mantenedor 4a Fß:- ,O _I�col dispõe de Telefone? turno, vespertino é 50 "',

da malRas eonfeceionadas e retarho8�'
-

"

culdáde de Estudos SOCl- - Díssse-nos Pe,�, Eleau&r para o notuéno, e quan., , A ordem é não levar nada' para, a Dova loja. ,

ais, vai empreender da- que nãó'" D}3S;" esta, se to ao' preenchimento das, '

!Dorada \1iägem pa,ra, a �ent8n�ó conseguír
'

uma ya'gas, isto 'depende, da .Il" Para' prevàr que é liqui'daçào de ,verdade, basta 4izer que ' o

Eurupa" e, procuremos IDstala9ão. própda 'até demanda, pois 8S '" .:ul,as freguês escolhe a mereadoria -que desejar �, paga u·ín" preço ,. 8Ó' por

8aber mais algum'as nov'i,- novembro.'Ofil lnteressa-; deverão ter ínteío no quilo, para �odo e qualquer Up,o de mercaderia. É muita colhae de

dades,l:lcêroa da tmplen- des poderão conseguir, prinoipio de märço <

chá psra acreditar que é assim mesmo: mas, jã que a ordem' é liqui-

tação do ellfidno' superíor , m,:,1'l�tí:jres "', ínformações de. 76
'

' dar, "tem 'qoß s.er presente, meB,m9,'
'

DO Vale, do Itapocu, atrav'és dos telefoues .', A Aula Inaugural, de-: O preço não publícaesos, porque, é áté, ridículo, .mas par,a sa-

No oontscto que I maBti· '72-0561 (SESn, 72-0321 verá. ser proferi!!a por
; > be'r, é só perguntar (;ära quem esteve lá comprando amteonte�,'

vem,os procuramos colher ,(Expedien-te .Paecquíal), uma, equipe de pr.olesso- 90ltOQ ontem e jã estpve novamente hoje cepo aguardando na fila a

iDfßrme�, que'� esta a)
..

72-0778 e. 720988 na Pne-
'

res do Oentro Latino
'

hora ,ds' abric.e loja. ,É lógico: quem'chegá antes lna 8 melhor..
tura,' parecem não sõ feitura .M-un,iQipsl de"Ja� Äméricano de" Parapsi- " I!$TA,LIQUlDAQÃÓ DO PÕSTO DE VENDAS,PAMAIÜSOL,
úteis ',mas necessáeías ,raguá do Sul. Mài.s .adl-' c'olog,ia .eom çursQ íníct-: " :taltt>z seja um dos assuntos mais eomentadés da' cidade, nos
para bem, informar 8, Jlote a,firmQo que o' pd: ' al de 5 ,d,ia's; 's\)erto, 'ae últimos dias.

"

" '.- :
"

',',." -,
"

quantós fio8J1l assediand�, meiro Vestibular da his , público,.',
" ,...."

'

8 impreri!§a, ',n'OtadHmen-' tória do ensino superior _Como sera o ,corpo doc,enle
te este jor,nal, a respeito,' local, será dia,.11, !Ie, '" da Faculdade?

' 1.,
"

,

do, ) eosio'ó super,ior. janeiro de
>

1976, às' S No to,cante l\ formação", "

,'_ ,

' , ,

__

Apresentam'o's um ques- horas da,lIianhã'noSESI ,�do guadnd�pl'ofesso�es! ." O'mUI
-

tionário ao 'di'refor,' da '; onde as: instalações,'; da' eles proveral) das ' c'lda� \ U "

"

'

,

' n.
I'
/

'

..

'C a ':- ç' ',a' o"FERJ. o qual prontatnen F,aculdade, 'e8,ti,o �tDplan, aes de Bhimenau, Brus� "

"_
te d'j@pô. '��el\lPo-nd'.r, As', tadas, ou .,00 Colégio qUe, "JoinviUe, Cu�itiba, -f, "

'

perguntas ,fórmulao'lL.b São Luis. ;� ,e naturalinente .Jaraguá � A' pREFEITURA Mil- Cemitério ,Municipal., que Ja 'pa,�riran1. "
7

pretenderam ,,'ser·; bém "Inquirido sôbre ,';que'm �o Sul. A 'taxa -de inseri, NICIPAC,D-E,,' JARAGUA A medida se faz ne�es·, .' Pela cQ'operaçâo '�que

CGDCretas' óbtendÔ' � ��s" . promoveria; 9 "Ve'stiba"; ção tilerá de
< Cri 210,00, :00 SUL" face à' aproxl, ,sá,l'ia 'pifra qqe' se fornem

\
,certa'menre ", 'enconfnr6,

p08t�s áquHo (iue; ;s'lillvo;, , o;,db'et0.r!;d�"FEJtJ SQU!!" .' � é bom"..que S8' ,friz,e, é" maçõp do D.lA� 005' 'FI, pos�íveis ,o� 8erviç�s, �e �grlldecç:' o .Chefe,do Exe':

�elh�r -j41!zl) "tç.d,o:S ,g<>:$ta,:.' :çio;u �1�.e. ·i';<',qu'e •

c. ,s,até( "al' '�n�fic�d� �m""t'ä,à� -tF-��: �l�D_OS� pede, à'�' '�'iilli,P'i.õ�, R!J:Ip..e�,a; ,e;;.,rr.�ffiß,ç�cq/j,;f!���"., ÇtÚ4��.-� �,��,�:;" ;!� ,�:};:;,<l\
,

• ,,,'c

riam �e saber.; ',.:, ,�>"f ,�,.,., ACAFE ,(.AssocI'aç-ãO" Oa�� ritório, Naci'oDal.'
' "

rarlas as emípretJelrfls" e' .quele "Campo�"Sa.AIO,,,� ôe' "Jàragua dQ ,'Sul,��-17' ,�e
Quanlo ,Ie,riu inlcio .. as inseri,' ,tMinens.,8 de Funda,çã'es HaterA: Cursinho para o' ViS.. âos iDf�ressados em' ge-:" lI'!0do li (aeUHar ,a afluên.;.

_ ',' 'oút.ubrc 'de 1976'
, ,

çõe,s para o Vestibulef?, ,'., Educacienajs),
.

,dev,e'Ildo
"

-Ubularl, 'ral,
-

que," I, parfir' eto dia ci ii' de qUiinf9s o frequeo,;; "
" ,;'" ,

r "�

, A, e�ta pergunta info.r- os exames seFem �on:' ,I Haverá si'm' um ,cursi 20, deste suspe,odam a farão para uma hom,enã,' EUGE.NIO STR.EBE
mOll o en�i"evi�tadQ; -q1,le:, tr-o)aàos p,or uma. equipe �h;o pj, o Ve8tib�la,r, que" construção 'de jazigos 1)0 geQ1 aos eotes queridus ,PrefeUo Municipal
lerá no periodo de 03 a qe, prof�I5�'Ore8 de Jllr�- vem ,sendo organizada
28 de 'novembro :vin'dou- 'guá e' 'região. sendo pelo Professor Dr. lrineu
ro, nos seguintes horári- Vestibular Uni�icado: Pa,ss(.)ld, se'm reS'flODSf&'
os: de' se,gundas' 8.S sex ...

, S&bre' I, ,o Vestibular bilidàde diteta da FERJ ..

'

taB feiras d,s' 17,30 h., afiançou nos o Pe: Elé� 'Assim;" 0- '''CORREIO
AiS 21 !l.: aos, sábados e ma,r que ao la40 do P�e-' no POVO" prelltou 8S

. domingós das, 8,30 h, 'às feito'Strebe, não, mediu informäçõßs' detalhadas
11 h.,. procurando "-8ssim

"

es,forças para tornar isto I a\ respelto do ,Ensino Su

�om funcionamento nos �m grata ,realidade. 'A 'perior d(i) Vale do Itapo-,
fInais de semana atender, ,apuraçjio dos resultados

,
cu" unia 'r,eal,idade, 0'08

08 futurol!! vestibulando será. felU. pela pró'pri�' dias atuais.
das cidades 'vizinhas. ACAFE! atra"és �de oom·

Qllsnto BQ 'local do ex-, plita·çlio ,eletrônica, '

e, (E�trevistà concedida,
pediente se'rã no O�ntro pPSIsivelmentlll tirá ,como ,

a, Ge��ldo José).

,

Jaraguá. do Sul,· cidade de surprêsas

I ']ar�guà �e r�ssente de
ln�_lhot:ar

'

at�açã,o•

:', ' •

I

no: trãfisito

(Ger�lçjQ 'Joilé)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORRfID � DO" .POUO"
fundação: flrtur Mulle,.· - 1919'

CaCMF 840486.591/0001·34
• 1975·

. Diretor
Eugênio Vitor Schmöc�el

AssiNATURA:
I '

,ADual . • • ', Cr$ 40,00
Semestre • . .• Cri 22,00
Avulso • • • • ,Cr$ 0,80
Número atrasado Cri 1,00

ENDERtÇO:
Caixa Postál,19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 7Z�0091
.

lalagui do Sul· So Catari••

·

Aniversários
.

Fazem anos hoje .,

- A Sra. Vva. Paula
Rubini, na Barra do Rio
Cêrro;

.

- a sra. Bdna Bruhns
Vermuth,' em Joinville
-8C-; ,

Fazem anos amanhã
,

.

-

.

O Sr.· Froed,erico
· Schwedler;
I - o sr, Wendelin
Schmidt, em 'Jaragua
zlnho,
- o sr, Leopoldo .Kals·

ten'
,
..:. o, sr� Lourival �tein;
- o 8r: Arne 6lank, em

Joinville..

Dia 20 Out.

�-, A Sra. Vva. Lfgia ide.
I Freitas\Pereira, em FIo·
rianópolis; ..

. EUzabeth Bruoer,
'em B�18 Vi8ta tio Paraf·
,so -PR- .

- a sra. Bedwig. es
pOsa do sr: Alwino MO,dro;

,

-- o sr. Ricardo Jung,
em Pomerode.

Dia 22 •

- Italo CáSsio, filho de
Carla e sr. Hans Gerhard
Mayer; .

,

_.:. o sr. Rudi Franke
(eom�rciante em QBribal
di)
- o 8r. Batista Araldi;
- o Ir. Rodrigo Nico-

luzzi.

Dia23
- O Sr. Sebastião Ai-

roso;
,

·

- a 8ra. Rosa da COI'
ta Meier, em 8strada Ita
pocu; .'

.

- • sr•. Mauro Sckiba,
em Ouritiba; .

.

- a srta. Renilda Kei-
.er;

a gàrOta
'Bornbur,_
Dia24
- O Sr� Hans Gerhard

. Mayer (indu8trial);
.
-- a sra, Tereza, esposa

do sr. Gerino Ponticelli;
em Garibaldi;
-:- Maria Moreira, em

Itapocuzinho; "

- Ione Be.di, filha, do
8r•. Artur Fachini, em

Yassaranduba;' .

- o sr. 1Y0 Westphal.
em Jaraguazinho, '.
"CORREIO DO pOVO"

envia aos natalicianles
8uas. eongratulac��s.

,
. .

sueJy

Edital n. 9 OSf de 14/10í75'
c6pia recebida 'do On-

.

eíal do Registro Oivil de
Corupá, n,ste. Estado.

.

Alceu Dias. e

BIfi Viebrantz

Ele, brasileiro, solteiro, .

mecânlco, natural de Ja
raguê do §ul, dQmicilia
do e residente em Nereu
·:Ramo8, neste distrito, fi
lho de Joio Dias e de
Augusta Píncegher Dias •

Ela, braalleíra, solteira,
domestica, natural de Co

,

rupá. neste Estado, domi
ciliada A residente em

. Corupá, oeste, Estado, fi
14a de Leopoldo Vie
brantz 'e'. de Adelina

.

Müller Viebrantz.

escriturário, natural de
de JoinvilJe, neste E�ta
do, domícíüedo á residen
te na RUIi Joinville, nes

ta cidade, filho de. Alf�e-
.

do Blank e de Oacilda
Blank..
Ela, brasileira, solteira, .

balconista, natural de Ja-, . Começamos hoje a falar de criança, este ser mara.
raguá do lul,' doniícilía- vílhoso. Numa promoção da Sociedade de Cultura 'Ar
da e residente na .Bua tística, a nossa SCAR e a Coordenadoria de Ensino des
Gumercindo da' Silva, ta cidade, .até amanhã estará aberta pará visitação .públi
nesta cidade, filha de Oto

'

ca QO 1 o Salão de Artes Infanns de Jaraguá do Sul. Os
Gramm e de Olga (larli- trabalhos, que já receberam a visitação de inúmeras pes
ní Gramm, soas, merecem nossos elogios e aqueles que, não tiveram

.
" a oportunidade de ir ao Departamento de InformaçõesEdítal n. �.091 de 15(10/75 Turísticas, onde as crianças 'estudantes' locais mostram

Faustino Fiamoncini e sua arte e .críatívidade,' ainda há tempo até este domingo.
. M�ria Helena Liesenberg- EI' S h d"Ele, brastlétre, solteiro, Pe. emar

"
c el

servente: natura! de Ro-
"

, J� .embarcou para Alemanha e Itália de o�de so.d�io, neste Estado, domí-. mente retornará dia 16 de 'Dezembro vindouro. o DiÍ�eciliado e residente na tor atuante da fundação Educacional Regional Jaragua.Rua BoliYia, .neste otoa-
ense .órqão mantenedor da Faculdade de Estudos Sociais,de, filho de Albert(j Fia·
que conseguiu mais um tento em sua càrreira de religiosomocíní e de Inês Fiamo- ao ser nomeado recentemente 'Promotor e Defensor docíní. Vínculo do Tribunal Eclesiástico. Regional de Florianópolis,, ma,' brasileira, solteira, Aliás, como um causídico, Pe. Elemar sentir- se-á bem a'industriária, natural' de vontade para comandar o cargo.

. .

Jªraguá do Sul, domici-
liada e residente em Ri- '

Câmara Autoriza Strebe :beirão Molha, neste dls-.
trito, filha de Carlos Ué A Câmara de Vereadores desta 'cidade aprovou au.
'senberg. e de Hrldegart toriiaçãp ao Prefeito Eugênio Strebe para que este pos
F;odi Liesenberg. sa manter entendimentos de al'to nível com a direção da
Edital n, 9.092 de 15/10/15 Fundação SESP/SAMAE.e CASAN. Em, duas votações,

a reunião exeraordínáría da casa de leis aprovou a autori-
zação para que o Prefeito Eugênio Strebe inicie os en
tendimentos finais para a. concessão,,'; dos trab�lhos 'de
água e esgoto de Jaraguá do Sul' atualmeqte afetos ao

SAMAE para à .Gomparihia Catarinense de Saneamento.

Helnz Maier 5
IIca Lsube'-

As Anotações, de Geraldo José

Edital n. 9.082' d'e 08/10/75
Nelson:Modro e

.

Anélia Alcemira Todt

Ele: bresíleíro, 'solteiro,
comercíérto,

.

natural de
Masl!larBnduba, neste Es.

_ do" domiciliado e restden
te em Estrada Nova, nes
te distrito, filho de Ar
noldo Modro e de Lili'
Modro. ,

Ela, bra'iUei�a, solteira, .

Edital 'n; 9.088 de 14./10/75industriAria, natural ,d�' .

,

.

','
, Jafaguá do Sul, domici- Getulío Barb�sa .e
líeda. e residente em Es-

.

Delma Mareínellí

, tràda Nova, neste distri-' Ele, brasileiro, solteiro,
to, filha de Bemarde auxiliar técníco, natural de

. Gustavo Todt e de Elsa Tumiritinga. Minas Gerais,
Belduan Todt. domiciliado e residente em

, Laranjeiras do Sul, Paraná,Edital D. 9.083 de 09/10175 ftlhõ de João Barbosa Netto,
Francisco Piontkittwicz e e de Laura Belízarío Barbo-

'I'eresrnha Baseaní sa

Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira"
torneiro, natural de Co- enfermeira, natural de [ara
rupä, nesre Estado, domí- guá da Sul,' domícílíada e

ciliado e residente na residente 'em Santa Luzia:
Rua Jorg� Czerniewicz, neste distrito, filha. ,de Apaj
D8sra cidade, filho de ricio Martinelli e de Pasqua, Ele, prasi�éjro, solteiro,.
AUgusto ·Piontkiewiez� 'e Martinelli.

.

operário, natural, de Ja-
de Paulina Piontkiewicz. Edital' n.. 9.089 de 14:/10/75 raguá do Sul, dom'icilisdo
Ela, brasileira, solteira, . e residente em Jar8guá

industriária, . natural de __

- Levino Schlucubier e Esquerdo, neste distrito,
_ A,Sra, Rosálià Airo. Jaraguä do Sul, domici- .

' Hilda Brenag filho, de .Ewaldo Maier e

so' .

. liada e residente em Ri- Ele, brasileiro, solteiro, de Berta Wt:'stphal Maier.:_ O jovem Edgar Jua- beirão Molha, neste dis-' operário, 'natural deRio Ne- Ela, brasileira, 'solteira!'
rez Schmidt; trito, filha de Aleixo Bas- grinho, neste Estado, domi. indu,triária, natural . de

,

- o jovem Walmor 8ani e de MariaHi1lesheim ciliado e residente em . Rio Jaraguá do Sul, domfci,
Mannes; Bass8ni da. Luz, neste distrito, filho liada e reddeilte em, Ja-
- a sra. Hilda Fodi de Pedro Deolinde Schlucu. f8gua Esquerdo, neste

Liesetnbe'rg; Idital n. 9.0�4' d� 10/10/'75 bier e de Prida. Ferreira. distrito, filha de AlbaDo
...... o sr. Berbert Alpers- - Jóvino Joaquim da Sirva e Eta, bJ;asileira, soIte4-a"" Laube e de Vali Glatz

taellt. em Itapocuzinho;'
-

Anna Rosa Veloso industiiária, natural de Jara-, Laube. "

' .

- a sra. Elizabeth, es- Ele. brasileiro, viúvo, <' guá do Sul. domfciliàda'- f! B h'"pôsa do sr. José Steier-' operário, natural de Va residente eIp Rio da Luz, nhecf:�"nt:u�eCt:ro: :an�:ilen: Neto, em Jaraguazi- Iões, neo.te Estado, dQmi- ne�te distrito. 'fIlha 'de Joséi' pasllar o pl'e�ente édit_al quenho.
.

ciliado e. residente na Brenag e de �Ílair, Brenag., seri publicado pela imprensa
.

"

e em cartório onde será aflxa-Dia 21 Rua Joio Plsoischeek, Edital D. 9.090 d� 14/10/7fl dó durante 15 dias. Sealguémnesta cidade, ·filho' de '. souber de algum impedimentoJoaquim Batilta da SilY8, . Jaime;Blank e
. acuse-o para ps fins ·legail.

e de Lidia Pereira. Maria Odete Gramm ,AUREA MÜLLBR GRUBBA
"Ela, brasileir:.; ,viúva, Ele., bra,ileiro, solteiro Oficial

1.

Registro Civil
J Aurea MtlHe. Gmbba. Oficial
do Registro CivU do I. Dis
trito da (lomarca de Jaragui

.

do Sul, Estado . de· Santa
Catarina, Brasil. '"

Faz Saber q\le oomparece
ram DO cartório exibindo os

. doeumentoa exigidos pela lei
àfim de se hatillitarem para'

.

casar-se

do lar; natural. de .Jara·'
guá do Sul, domiciliada
e r_esidente na Rua, JQão
Plaoischeck. nesta cida
de, filha de Urbano .Rosa ,Dia 03 Outubro
e de Gertrudes Annania8.

'

Sueli Sonia, fi!h� de, Joséj (Elisàberh Leilhold) , Sreileio
,

.

'

: Dia '04 .' '.
.

.

Edital n. 0,085 de' 18/10/75 JOl!lieli karina, filha·de Juv�nal Arcângelo (EveliDa Dolo-
res) Murara.

.

Dia 05 '

.

Eliane, filha de Evaldo P�uIG (Sonia" RegiDa) Feusrel
, Parricia; filha de Or6lvio (Neide) Ribeir,o
'lean Carlos, filho de José. Carlos (SaDia O. dos San-
ros) Nunes

.

,

Dia 06
Amélio, filho de Adelino (Lucila) Fagundes

.

.

Dia.07. I. .

/

,RubiG Mari" filha de Irio (Gerra Zila) Erdmaod
CIcero, filho de Juvena. (Ther,eziDha Dal-Ri) Demé!rchi

Ela, brasileira, solteira, Di•. 08 "

.

balconista, natural de rlbiana. filha de EDo (Rosalina Fusi) GDewnch
Guaramirim, neite Estado Dionei,' filho de Max (Ag�t..) �i�ndlmllyer .

domiciliada e residente' Jackson, filho de WaIdemair Glulherme Adolfo (WaHr.ud
na Rua Rio Brancó. nes-

.

Edla) Schwarz' 1 '
'

ta cidade, filhá de' Cid· Dia 10 , ,

lo Dalprá e de Ana He- Eduardo, filho de Renato Jo.é (Roveoll Rabock) Rubioi
lena Bolomine Dalpi'á. Dia 12 ,

Odair José, filho de Manuel (Reailda Binter) Machado.Bdital n.O 9.086 de 14/10;75 Regiane Al?areoida, filha de Paulo (Nilva M,) daRocha
Rubens' Todt e.

.

. . "Aos. pais e�familiares 08 OOS801 cumprimentos"
Lori 'Sohwarz

Nascimenlos

Joio Petry e

'Va,nilda Dalprá .

Ele, bràsileiro, solt�iro,
motorisb�. natural de Ja-
raguá do Sul, dom-ici1ia-·
do • residente em Ilha
da Figueira,' nOite distri�
te, filho de Roberto Ni
colau Petry e de maria

.'. Junckes Petry:

Ele, brasileiro, solteiro, F 'ac I e"c '1- � e' n' I o' Stecelão, naturàl de Jara- &&&
guá do Sul,' domiciliado I

8 rssidente I em Estrada. Registramos com profundo pebar o pa!l8ame�to '

Itapocú, neste diitrito" das seguintes pessoas.:
filho d. Harry Hjalmar Dia 07 'Out.
Tod,t e de Liana Schwarz Leopoldo 'Luy, em Garibaldi, com 55 an08

.

Alexandre Greski, nesta cidade, com 02 borasT.odt
Dia 10

,

Ela, brasileira solteiro,' EfeHna Linder, em Três Rios do Norte,. com 18 anos
costureira, ' natural'

.

dá Marli Schmidt,. em Três Rios do Norte, com 12 ano.
Jaraguá do' Sul, domici-' Dia12'

.

liada e residente em es- Jorgina Rosa Santana. 'nesta cidade, com 41 aoos
trada Itapocú,. néste dis-' Dia 13
tritó, ,filhe. de Erwino 'Casimiro Redlinskil oestá cidade, com 75 anos,

.

Schwarz. e de Carolina . Arthur Gonçalves, nesta cidade, cQ.m 82 an08

Kam,ke' Schwarz. "Aos enlutados nossas condol�ncias" .

'

Exposição
. Infantil

·Bessa Recebe. Titulo
, '.

Logo mais às 17 QQras tendo por locàl ó recinto da
Câmara Municipal de Vereadores de Guaramií:im, ó Dr.
José' Bessa, Diretor Rigional do DNOS, deverá receber
o' Título de Cidadão Honorário do município. Referindo·
se a entrega da comehda' <> Presidente fzidio Carlos Pei�
xer do Legislêitivo Cuaramirense, salientou que o título
era em reconheCtmeQto pelos esforços. do Dr. Bessa em

favor dos trabalhos. de Dragagens junto a rios e riachos
que cortam o município '. e cujos trabalhos vieram benifi·
ci;:tr diretamente os agricultores principalmente aqueles
que se ocupam do plantio do Arroz,

.

cereal que dá à

Oua_liamirim o
..
título d� 2.�·munidpio do ,Estado eil) pro'

dUçao. .. , ,

Supervis'ore's· de �egurança
. O Centro' de Treinamento Polivalente do

SEN�I desta cidade, encerra hoje mais .um de seus
Pl'oveitosos cur�os. Deata feita 1.8 pessoas. dá s,�'bos os sexos após submeterem-se à intensos trel
Ilamentos, teóricos e práticos, 8stão aptos a de
senvolverem juoto às empresas a (fue perteneem

�

os trabalhQs afetos à um Supervisor de Segurança.
<;> Curso será enCerrado b,oje ,co,m apróveitamento
illt�gr81 dos 18' pàr'tiQipantes e um almoço de coo:

'raterliizBção deverá eoc�rrar com chave da ouro.
o acontecimento. Uma legislação .do Ministério do
Trabalho exige de qúe emprês8s com. mais de 100
colaboradores possuam Supervis'Or (de Segurança:{ '0

•

.

Circulando
Publica,ção do Centro Social do SESI delta cida·

de lob a coordenaçio do encar�gado Sr, Ademar
Lottin Frassettc, ao qual de8taca 8S atividades do
Oentro 'Social do SESI e o que este órgão oferéce
aos associados e dependenteR e bem como mem�
broll da "eommlidade. Da outra parte recentemente
foram firmados convênios pelo órgão com o BA
U-i\E, Bletromotores Jaraguá e IDO. Cbm. W. Weege
4\�diante OI quais os colaboradores das .mptes.8S
poderão servir-liIe da Farmácia do. Serviç,o SOCial
da Indúltria e adquirirem medicamento8 por . pre
ÇOI mais acessíveis .. bom a Prefeitura foi assioado
convêo.io para 'funcionamento da' Banda Inran�o
Juvenil do órgão 'atualmente em fase' de ensaiO
com 58 garotos.'

.
.

.

..

Vicente Donini
Será eleito amanhã Presidente do Sindicato

das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas. ,e do Mate�
rial 'Elétrico de J_äraguá 10 Sul, recentemente re
conhecido em' ato alilsinado ,pelo Ministro do Tra-.balho Arnaldo Costa Prieto. Vicente Donini s!rá
empossado juntamente com, Lotário Friendrlcb
(secretário) ,b1lvio Ewald (Tesoureiro) WaldeD1Sr
Rocha e Wilson Kohlbach como lIupJente8. Adamsr
Furtado, Lauro Correia e Manfredo Albus

. "orno
cOÍlseiheir08, Arnoldo Pereira e Alb'erto Z. Brito
s,!p.lentes de conselheiros. sendo que Vicente Do·
DlOl, Lotário Friendrieh, Silvio Ewald como delega
dos e Ademar Furtatlo como suplente; serio igual·
mente ell!possados. O ato terá lugar no auditóriO
da ASSOCiação Come,reial, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Zug
Marii! fumaça oder Eisenbahn?
Viele sind schon darin gefahr'n
So, oder so ähnlich -mann sie nennt•.
Denn ein jeder sie schon kennt..
Von J�miguá geht sie Bergauf
In Wendungen zúr "Serra" rauf .
Leider ist 50 sehr klein der Preiss
Das der' Reiche damit. garnichi reist

. Der Arme fährt dann noch zweite Klasse e?
Wieviele A'rme giebt es von jeder Rass
So schaukelt und kreischt der Wagen
Die Verspälung wetse niemand. zu

.

sa.geH
Flávio' Br�ga .

Doch kommt msn auch. an seinen Ziel

Entre os diversos 'relatos de sobrevtvenrea da pri 'Allerdin�s Geduld brauc�t man sehr viel.

meira explosão etômlca, encontra-se ., do médico x x x

Mlchlhíko Mrchtya. Do seu, livro "Hiroshima". publicado Durch Tunlle geht's, rot scheint' das Lícht
em francês, exrretmos os seguintes IOpicos:., Dann schon WIeder em A'brrund .ganz dleht

"Era ainda cedo (8,16 hs.).As folhas das árvores
.

Schlängeld und prus,et dlé Maschine vorbei
faziam um contraste agradável centre li claridade de um Gani hinten, den passAgieren isl'S níehr einerlei

.

céu sem nuvens. Estava estirado no . chão' vesndo ll- So ein Zug ist KilomeIer lang, so lang
gelremenre, cansado após urna norte de Insônia. Manchmal wird es eínem ordenrllch bang'

"ôúblro.. um clarêe ofuscante sobreseeltou-me. Wer das Erleben. will, den man nur raten kenn
Vi-nie envolto em um rurbtlhão de poeira. ° reto de Eínzusteigen, und er her sein Vergnügin dann.
meu quarto vacilava perigosame,nl�e, Instlnrlvamente .fugi x x x

Pll�iI o jardim interno. Ali parei imobilizado por um�
sensação de extrema fraqueza. Para meu grande esaom-" Gegenüber reisten vter junge 'Leute
bro, me dei conta que eslava completamente nu, Todo Erzählten, lachten, man sah jeder sich freute

meu lado direito eslava com, profundos corres e sen Da gab es ganz 'plötzlich einen Zank,
grava ebundanremeuie.

�

.

. Eine nahm ihren Chiclete. klebte Ihn an der Bank .

"Aonde estövliI minha mulher? Tomado de pânico. Als dann wieder Fneden war im Bund • .'
pus-me a gritar: yeeko-Sanl Onde esrés? Foi uma Riss sie den Chlclets los, stopfte'n wieder in den Mund

bomba de qutnhenras toneladas que caiu! Pellda.: com . Wieviel Llnrat bekam dieses Menschenkind

as vestes desfeitas e manchadas de' sangue, ele emergiu Und wie unerfahren, die- so mit 16 lehren sind.

desvairada das ruinas de nossa casa._ .

. . .

BRNAK'

.

"Saímos rápido .pata a rua.' Em lorno de nós, as .

ceaes vacilavam e ruiam como cesrelcs de cerras em'
meio iii nuvens :de poeira. Os íncêndtcs se sucediam.
propagados por um extranho vemo quente que aumen-

tava
.

cada vez rnals, '. .

"Eu senUa umd sede inlensa. Não havia 6gua em

parle alguma. Em meio ao caos, percebi sombras hu
manas. semelhanles. a uma procissão de fantasmas.
BSlavam Iodos �negrecidos. Manlinham os braços Ie·
vanlados e as pernas abertas a fim de evitar It fricção

Para maiores esélarecimenlos, o,s agricultores in-
dolorosa com a carne viva de seus corpeS' desnudos.

leresslldos deverão dirigir-se'à agêD�ia do Banco do Todos os que P9diam, avançavarp lenlãmenle em dire

Brasil mais próxima ou ·ao' escritório da Acöresc de çãÇ) ao hospital. Lá encoDlrei, por feliz aCilso. minha·

seu municfpio. . \ .

en.fermeir.i. ,Pedi-lhe uma c'am,js'e, e uma calça de pijama.
Ela começou logo a ,me examinar e despejoU aJcool
iodado sobre minhas gueimeduras. Sen li queimar,mê

I.
todo. Em vão, supJi.quei-lhe que parasse.

.'

.

"De repenle, alguém grilou: ·'F'ogo. Fogo". O hos·
pital começou a se incendidf> rapidamente. Fui traos· .

portado ás pressas, ao jardim. Do céu negro saiam cin·

tilações; Um vento quenle uivava impiedoso em torno

de nós. levé!ruando nuvens de pó e cinza. que penetra·
vam nos olhos e nafinas. A fumaça intoxiéava D08S0S

pulmões. Temia perecer carbonizado. Novamenle. meus
amigos me salvaram .. Fui levado para a frenle do edi
Hcio da cenlrakde comunidtcões, que e�j!I um oasis

naquele oC.eé!no de chamas. Ali. alguém teve ii presença
de. esp.írifo de nos cobrir com o conteúdo de um extin
lar de incêndio . .5�m isso duvido,quelivesse sobrevivido.

Não obslante o forle calor; comec�i li tremer de
frio. Meu coração palpilava forlemenle. Bm torno de
min, ludo começou a,girar. "Kurushii" murmurei, "ludo
eSlá, 'terminado··... .

. Quándo desperlei' esl1lva num abrigoanliaéreo. Umd
. voz fa.lou-me: "Côragem, doulorl 'Tudo irlÍ bem A par-·
te norle da cidéld� foi \!Omplelamenre desrruída. Mas
nós aqui não lemos mais nada,a lemer��. (ABIM...,.. Agên·

, cia Boa Impren�a).
�

"

.

CQm vlstss
'

a uma maror divulgàção des- preços
mfnimos ora üxadce, serão realizadas' várias reuaíõee
Dás regiões' geo-econômicas (lo Estado, da8 quais per
.Iiciparãe represententea da ôecrererta da 'Agricultura,
Banco do Brasil. Comissão de Fiocilncia.,-renro da Pro- -

.

duçã,o. Cíbrezem, Cooperativas. Slndtceróe e da Acaresc.

Produtos
'.

Agrícolas tem preços
Mínimos fixados. pelo 'Governo

Federal' ,

Fpolis. - o secretário VicIar Feurane, da Arri
cullurll e Abasteclmemo, recebeu relex . do dtreror exe

culivo da Comissão de Financiamento de Produção,
paulo RoberIo Vianna dando. ciência da assinatura,
pelo presidente Geisel. do decreto lei fixando os pre

ÇOS mínimos pare sele produtos agHcolas, da safra,

76/76. .

. ',' .

.'
.

As reunlões foram levedes a efeilo em São Mi

guel d'Oeste, dia 13, Chapecö, dia 14. Concórdia, di.
16, Joaçaba; dia 16, sempre às 14 horas; Videira, dia 17,

. às' 9 horas; Caçador.'dia 17 às 14 horas e em Campos
NovOS, dia 117. às '18 horas. Nas eidedes de Arerangué,
Tubarão,. .Ttmbö, Jarogui do Sál e Mafra. as' ci'alas e ho

r6rios serão oportunamente divulgados.
.

Os Preços - Os preços ora 'f{xados pelo
.

decreto

presidencial. são os: seguintes:
.

. feijão branco. cores e rajado: saca de 60 quilos,
ripo 3 Cr$ 126,60 . Feijão preto: .sace de 60 quilos,
ripo '3, zonas 1,2 e Zl respectívemente Cr$ t 23,00. Cr$
123,60' e 'Cr$ 118,80. Milho mole, semimaduro, mistu

rado, amarelo, branco e mesclado, tipo 3, saca de 6Ó
quilos - zonas l' e 2, respecnvernenre Cr$ 48,00, Cr$

,

46,00. Raiz de mendtoce: tonelada. - ZODas 1.2 . e 3.
respectlvamenre, e-s 164,00. e-s 164.00 e e-s 162,00.

ôoíe: 'grão, médio, amarele, verde, merron, preta e

místa, ripo 3. saca de 60 qutlos.zonas 1,2 e 3, C_r$ 7ã,60
- 'Cr$ 76.00 e Cr$ 74,40. Sorgo: branco, amarele, ver
melho," caslanho, tipo -Õ•. Sàca 60 quilos, zonas f e 2,
respeclivamel1le Cr$ 48.00 e Cr$ A6,00. Arroz em cas

ca: Jipo 2, classe longo, saca' de 60 quilos, ·rendimen
lO de 40% inleiros e 28% qQebrad08, ·�ona8 1. 2·e 3
respeclivamente

.

Cr$ 73,60, Cr$ 12.00 ,e Cr$ 69,00.,' .

I. �'E'scritório

A .COMERCIAL
ADVOCACIA - COITABILlOAOE' - SEGUROS
Antonio �o'sé Gonçalves

Bel. em Administração d'e Empresas
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves

Técnica em Contahilidade
CPF Ó93090 989-53

RUIl 2 (Mal. Deodoro) 122/130
- Fone 7%-0091 - ex. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa, Catarina

Recursos lilIeais e administrativos - .' Contabllida
Serviço de rnarC!ls' e patentes '- fotocópias de

. Legtslaçl10 trabalb1st& e INPS - Seguros em geral
.'

Serviços aér�os Varig
Desde 1944, à serviço do progresso de Jaraguá do Sul'

Assinaturas

Anuncios

ExemplaresvAvulsos
Procure nossa redação: Av. Mal. Deodoro

da Fonseca, 130
. \TELEf4'ONE 72-0091

\,

Die ·Sonne

Hiroshima: UEu,' estava lá"

"

An jenem Tag .. dem ersten wohl.von alleR, ,

Als ER zum Weltall sprach: Es werde Liehet.
Da ghienzte, sichtbar jetzt. aus NebelwaIIen.

.

Vom Str�hl beleuchtet, Gottes Angesicht.

O h�hres .Licht aus Gottes Strahlenfin�er;
Das souvera.in den Erdentag regiert
Du, unser Lebenskeim und Lebensbringer.
Die neues Leben tagtaeglich gebier�.

O Sonpe. die' so viele tauseFld Male.,
Mir leu'chtete im m:orgenlichen Schein:'

_"
..

'

Wie gluehst du uns mit deinem Himmelsstfahle,
Dir danke ich mein g.anzes Erdensein.

So. scheine noch,viel tausende von Jahren•.
Auf Erdenmenschen. Pflanzen und Getier.
In deinem LÍêht ist himmlisches Cebaren,
Im Strahlenkranze seh, ich Gott in dir.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

r;;.--;einoldoMUP� .

1 ·11 • A.TOQ�DO II i
l Etiorit6rio' ao lado da P��feitura· i
1 .

'.

JARAGUÁ DO.
SUL

f·
,

'. i
�.,._..._.��---..........�

�"""""""",,"""""""�I"�"I""•.
""""""""""""""--"--"I"--""""""" ...

Irmãos E"mmendoerfer
.

S.A ...
.

. ,. (

<

o' seu concessionário amigãó, mantém plantão de emergência' aos. sábados e domingos

Entrega 'Automática LIQUIGAs' /- Pródutos FRIGIDAIRE

. '. -

Pê9as e Acessórios

.' "'GM�' , .,

Posto, "ESSO"
.- Banca de Revistas

.

Ven,ha e verifique os carros da, linha CHEVROLET que lhe oferecemos e cqristate b

maior' desempenho
maior estabilidade

maior espaço
maior: conforto

maior economia

"

"

5, U P R E M Ä.C I A EM SERVICOS
. , .

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
,
I

..FONES: 72-0060

'\

JAR'AGUA DO SUL

72-0769 •

'Oficina Autorizada

"GM'"

. Fitas K 7 Stéreos'

-- ,
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IndlÍstri·�
POVO ,SAB�DO

9424.087.70

I,. GGO '(MF) - N.o 84.430.610/000J ,15.'

Relatérío da .Díretoría
,: ',. Exercício de 1974 a .1975 '

e . I
, ! , .

. _�> .:»

...

"

S.enhores Acionistas: .

."

.
-

.

.

.

Góm satisfar;ão, submetemos 'i apreoiação dO's Sen'hores' 'A;cionistas;
,

0

,Balanço Geral, e .respectivo" Demonstrative. .de Resultados" atinentes ao sxeroíéie
social 'encerrado em 31 de agÔstó" do 1975, bem como Os Par�cer�,s 'do' Consti
lho .Píaeal e de Auditor Independente, permttíado-nes reABItar algums importan-
tes pontos: .,'

\
.

,
, Expansão - �re�etJpando-s8 em ampliar .8 s.lla estrutura fabr;il,\a eJbp.resa

edá deseovolnpdo um projeto de expansão, jli e'm fase final, o qaal permitirá'
também 8 ·!!I.ua mddetnisaçã'o er. aplic8Qão de n'Bta .téénolôgia ..... -.,;t: 0'0 .•••. \.' ,e.

Mercado - Os meroadea dOI produtos de ncasa fabricação; tanto interno
como exierJ;lo, apresentaram--se no 'dacorre,r deste perlodo. muHo' aIêm da nos
Ia capacidade produ�i,a, mpti"o pelo quai vimo-nos na oontingência de aplicar
noslas atuais instalações fabris, para des-tÍl forma melhor atender as necessida-
des. da demanda.. '

'

".
"

,

Reeslrulruraçio Adiminislralivl: - Com 'tistas l adoção de modernos métodos
administrati,os, qUI, pOssi,bilhem 'i'igorosGs'Ccoilt:àles gerenciais, eontratamcs

técnicos de alto nível, os quais, já 8 partir deste exercício illtrod'uziram n0988
sistelqáticas admínistrativc-contabels. até então não utilizadas, 'fisando a atua
Iinção e apresent8Qão dos re8�lt.!'d�9 da e�p,resa den�ro d!ls i)eriodos em' qUe

. foram gerados. C�m essa. provídêncta re�ularlzamo8. �ltU8QOIllB que. pertenCiam
a exercícios anterlores� ,a,s QU.1l,18 S6 refletIram. neg8&�tamente �o resultado deste
balanço. Muitas despisas embora com' desenbolso no futuro .sao agora registra
das e. integrad�8, ao períod� .de competsncia., Dentre, es�,�s: Comissõfls �ôbre
!endss. ICM .s�bre ps, E8tOqbJs� Pro-'�8ã.� par� o. I�po�tD :'de �end�8 e� outras,

ealavras Fm.llIs '-:- Apreslll,tam08. OI nosses s1geer.�s, "aJ�rB.dG.01me,Iitos a tOdOl'
quantds n�s ,te�: QQnr.a.çi,o ê0� 'sua cD;flfiahça, �es.de os, Órgãos Gº9'lilrnamen�aiB
� J�ede B�'DQárla, . e em especial, aos nO!!l@9lS ÂCloDlstas e Colaboradores, alicerce
do complexo índusttiaí que repre'6!ßntamos.'

'

. - �. '�

Permanecemos a disPOlUÇ80 para qaaisquar esclarecimentöB
.

adiei·osai•.
JU81'1lá do,..Sol, (SC), '05 de, ootobro,ds' 1975,

,

, ,

",) A. :QIRETORUt. '" �. 1\ J.. •. li .A, _ '>. .. �" I

PA.SSIVO

. Demonstratívo dos
• I, ,.�··t,

.

,
.

'

.

Exer.cicio. enc�rrado em 31 de agosto :de 1975

1. Renda Operacional Bruta
1.1. Venda (I"os Produtos
1.2 .. Venda. pua,'o .Extericn :

1.3. Incentivos)< de,'Export.ação·
2.lmposto, Fäfurado'

"

3. Renda Operaeíonal Liquida (1 - 2)
, 4. Ousto dos Produtos Vendidos

. )

5. Luere Bruto (3 - 4)
.

6. DeSp&S�8 com Vendas' .

61. Comissões sobre Vendas
6.2. Propaganda e Publícídade
6..3. Imp�8to sobre Círculaçio de Mercadorias
6.4. Previsão. para Devedores I,Duvidosos' .

6,5. Outras Despesas',
7. Gastos Gerais

.

7.1. Honoräríos da Diretoria
7.2. DefJpeS8S Administrativas

. 7.3. Impostos e Taxas Diversos
1.4. Despesaa Fin8nceir8� .< Jl' ,-,�,� ,Q",'jj .•;;\) .. ,��.,: '"',;" r' .. , ..

9., Lucro'. Opêfacion.al (5,- 6 It 7) "," o"
•
':

• ";, ' r'

10. Rendás não Operacionais
. >�, : '[;' J" -.' , ....

'

11. Despes'as não Operacionais
I 12. Lucro )�íquido antes do I�po8to de R_enda (9 -I- 10�11)
. 13, Imposto de Renda Pago no Periodo '.

,

1". LUcro ,iLiquido antes do. Imposto de Rend.a (Nota 1)
16. ReTer�ão de Provisões, Provi!ilões e Reservas '

.

16.1. Pre\!,isj.Q.patA P...,ve.,dores .l)uvidolo.8- ''Co ,- -, ,�-�.....:.-�,,-, � �--

'Balanço
- .;). '"'7i,'''

. :.

Patrimonial Processado lem ,31"de Agosto de 1975'

,
.

1;454.011,18 '

,993·475,72 '

35.00Ó.00
.

87.219,71
. 218388,81 i I

455.779.76 796.348.28 3.243 835.18
__________ i _

.

'

.

93452.56
, ,
770.315,10 �

21:980.27>- .

355·��9.6i. 2.078.866,86 .

6. Can.tas ,dte Cornperiee.cäo
Di.ersas cont�s

.

' '; Dieersea Oontu

_,:I�otal do PASSIVO

J.ão Lúcio da Costa
Diretor Presidente, ,

- OPF 005.728:989-.81
Ilsen Nólt9rie� Ba8�oà
Diretor'Técnico· .

CPF 005.721.019-53

Sul,
.

(SC), 31 de agosto de 1975
.

Amazilda da Oosta Bastos
-

"

Diretorlt -Oémerelal
..CPF 0057210019-63., .

,: haldo S�cht;' .

"Técnico em Oentsblltdade
. CPF· 019.637.59S·15·
GROSC 3968

Resultados

Valério. da CClsta"
Diretor lia Contabilidade
CPF 104,36S,7.h,· O�

,

'.';,'
'

•

70000.00
374:146,94 '

.

' 18.707.30
355.439,64

"
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-

Valério da Costa

Diretor de Oontebllldade
CPF 104368.719 • 04 ,

Ifaldo lacht ' '"" "
,

'Fé'cnlco em CootabiJidade

CPF 019.637.õ99 - 15

CRese """':"" 396�

, - Amazilda da,Oosta Bastos
� DirÊltora Comercial '

,

'�CPF P05.?21� - 53

"Ilsono Nolteneio
-

Basto.
'Diretor Técníoo
'CPF 005.721.019 � 53

,

'

. 'SABADO 18�-10-7& _'AGINÀ '.'CORREIO DO POVO

JoiO Lúcio da Oosta
Diretor Presidente'
ÇfF 005.720.989, . 87,

, � -

PARECER, 'DE AUDITORIA"
, ,

lL
...

:
• ç,

•

Iloiol. Sra.

Dírstores da,

INDúSTRIA TEXTIL "JARlTA" S.A.
"I'

Jaí8g�á, de .êul (SC)
, . .

o Balanço Geral eneerrado 'em 31 de �g,osto de 1976 e o cerrespendente

Demonstràtivo d08 Resultados; aeSBa empresa, Foram objetos de nQSSO exame.
<

, • '."
• "

. .

.

'

Em no••• parecer, eSS8S doeumentos retlet�m, de maneira adequada, a

situaçio econê�ico.fi'nanceira da a�.,i.dade, bem como' o're�ultado verifioado,
'

de conformidade aom.,oll pri,ncipio,1 de centabili'dade geral�entl" aceitos, äpli-
, ,

eados' de DUlneira uniforme, em relaçäc ao exercício anterior.
'

.'

"
,

.Parecer do Conselho Fiscal .,

Os abaíxo -assinados, 'membros do Conselho' Fisoal "de' INDÚSTRIA
TEXTIL JARITA S.A., .examíuando o Balanço Geral, o Demonstrativo de Lucros
• Perdas, eontas e demals documentos relecíoaedea ,"O per,iodo de 01 de' setem

bro de 1974 R 31 de agosto .de 1.975, tendo encontrsde tudo na mais. perfeita
ordem fi e:cati?iO; são de .parecer s,ej�m os mesm08 "provados pela Assem,bléia,
'Geral OrdIDárIa.

' ,

Jaraguá_ do Sul (SC), 29 ,fe setembre 'de, Un5'.
'

8S8. OctacUio' Pedro Ramos

LOdg,érp Teps8sé
Lino Sohwarz

Joínvílle. � de outubro de 1975.

OUo Kutl.cher de Oliveira

Bacharel em Ciências Contébeis (CReSe 30,5)

Auditor Ind:pendeote (CRé�C .0016)

cpF 009682859-53

'i. f;

..

. Entre no BE�C.Táassim de gente.conhecida-.
·

o'f·C. Cpnverse com.os caixas, com o"cantadDr, como
, gerente. ' ',.'

•. Tudo geilte conhecida. '

"

'i<
.sse pessoas da terrá, vivem e ti�abalham aqui. ,.

;' Por isso, quando você tem uma operação bancária a

,;- realizar.rtudo fica mais fácil. ;' .. '

; Você vai 'tratar com pessoas que entendem os seus

'. problemas e tentam resolvê-los porque você é gente

��onhecida. "

, _ .. _J ,. _,:,,_� ','

" ,;_)' "

' BESC,O BANCO DA GENTE:
-

, .,.,...-:..� 'r,"..�,."....� ... í
I
l' �. ;�

ÍlI
' ....

�
...

�

.. _

,.

#.

GOVERNAR E ENCURTAR DISTANCIAS
'

-,

,

\.'

\' "
(..-

.'=SESC' "/1 ',' �i�,',
� Banço cio Estado de Santa Catarina" S.A'.'

l

!
/
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CORREIO ,DO POVO

Os estudos realizados peloa técnlcos da Secreta',
'ri" da Agricultura indicam que o Brasil possui 1,6 mi
Ihão de hectares plantados e as áreas geogrliifícas con .. '

,aideradas para a' tmplenrsção do' Distrito Florestal en'
contram !21i1, Santa Catarina um exlecente "habitat", tal",:
vez 'o melhor ,do Brasil. "

Brunhilde und Eugênio)
J

' ,

Beijos ,demais d â d i v Ó rc i o'
Ann Withers, da cidade de Sacra�ento, nos EUA, pediu

divórcio de 'aeu marido Oscar �elson, alegando que ele ,a bei

java com dema8iiada freqüência. O Juiz, T�nyOltntho,'ilãO com�
,

preendeu, ó motivo e pedIu mais explicaçoes. Ela esclareceu
que ele' a beijava'B:o acordar, iotarompia o café _da manhã pa-'
ra lhe dar beijos, atrasava-se a sair de casa beijando-a longa
mente repetia essas cenas ao almoQo e ao jantar, e ainda por
cima quase não a. deixava vér tel�vlsao sossegada, beijando-a
centenas de vezes por dia. Oscar Withers alegou 'que sua pro
fissIld de 8Qogueiro lhe repugnava e que, p8;r8 ,a esquecer, só
encontrava cODsôlo beijando a esposa. O Juiz, embora nlo

conlleguisse basea lega.js pàra, sua decislo, "resolveu adiar a

decretaçl10 do, divórcto, recomendando entretanto ao. beUoquei-
,

< ro que limite sua amorosidade e autorizando-o a bailar,8 espo
sa apenaà dez vezes por dia. A esposa çancordoue Oscar bei-

jou-a na �rente d,o perplexo Juiz. "�',
"

"',
,

I,

j
,r S'ABAD.O':'18-10-7&'

fiumz Irmãos S.O. 'Indústria" Comércio e, ßgriculluro
,

,

'

Aluga-se

Secretaria"da 'Agricultura
concluiu estudos' para a' CGCjMF n.? 84,430.636/0001 63

, implantação �dó distrito Assembléia Geral Extraordinária
Florestal de. Santa, Catarina 'Edital' de Convocação ,

FLORIANÚ.pOLISj - ,.o projeto da nova Lei,
, '

, Orgânica dos Municípios, elaborado por uma comia_
Fpolts. - Elaborados por 'técnicos da .ôecteterle ,Pelo presente' edital, ficam convidados os senhores são especial de deputados foi entregue dia 08 aoda Agricultura e Abastecimento, o governo do Estado acionistas, desta sociedade, para se reunirem em Assem- presidente da Assembléla, deputado Epitácio Bitten_acaba' de encaminhar' 'ao professor Paulo de Azeveelo' bléía Geral Extraordinária, a realizar-se no día 31 de ou- eourt, q�e �ncamillho� á comissão �eA Justiça. A en. ,

'BeruJli; Presldenie do Inetíturo Brasileiro de Desenvol- tubro de 1975, as. 15,00 horas, na sede social' da Em- ,

trega fOI feita no Gabinete da, Preslâêncía pelo de.
vtrnenro Florestal, os estudos Visando à delimitação e

-

presa, em Río do Cêrro Km 14neste município de Jaraguá putado Nelson Pedrini, Presidente da comissão es-'
implantação do Distrito Florestal de SaDia Catartna., do Sul, afim de deliberarem sohre a seguinte' ordem do peclal, nas Presenças dos demals membros, !1eputa.
ôegundo o secretário Victor Fontana, o .doeumenro é dia: d08 Murilo Sanpale Canto, relator, Nilson Zonkowski
decorrente das constantes exigências' do 'Plano Naclo- " Antônio Pichem e Antônió Henrique Buleão Viana'
nel de Papel e Celulose, 'sendo que o Distrito Flores-' 1;0 - Aumento do Capital Social de Cr$1.080,000,OO

e ainda dos deputados Nelson morro e ',Horst Dom:
I,al . "permitirá o suprlmenro de metéría- prima florestel para, Cr$ 2.160.000,00 com, o ap�oveitame�t? des

níng» O Projeto, em 260 artigos, foi considerado eo
em condições econômtcas e competitivas, bem como, segumt_l7s recursos: a) fundo de Correç�� Moneta�l,a Gr$ mo "dös: maís perfeitos deste' País", pelo lider da
delimitará as áreas prloritárias1 desunedes ao reílotes-' 155.06440.; h) Reserva para Manutenção do CaP1tal de .

ARENA, deputado Antônio Plçhettí O deputado Nel
temente e às etívídades agropecuárias e de proteção . Giro, Gr$ 123393,00; c) reserva Especial Cr$ 801.542,60

SOD, Pedrini .explícou que a novs leí contem impor.
permanente, como lIS encostes de morres, nascentes e ,2.0 _ Alteráç�o, do artigo,' 2. dos Eseaeueosr tantes linov8çõe�. entre as 'quaís a concessão do di"

I
leitos de rios e öutrae da

-,
caráter, ecológico". feito de férias aos Prefeitos, independentemente de3.0 - Assuntos de interesse Sectal. líceuça da Câmara Municipal, uma tabela mó-el cisOs estudos do, proe-ralila relativo ao Distrito Flo- Jaraguá do \�ul, 94 d� .outubro de 1975 '. remuneração dos Prefeitos, e o compelimento a querestilll prevêem um tnvesumento to�al· da ordem, de 2 Edeltraut Bauer- Gumz

1
.;._ .Díretora Presídenee- os prefeitos realizem plsnoade saneamento básíeo

bilhões de eruzetnos. neeesséríoa à' implantação de
, \, e de urbanízação. conformes com os planos estadu"

eproxlmedarnente 264 mil heclal:es -de plantações de , CPF n, 066 570 95953 ,aI e federaL O Parlamentaradíanteu que' pelo roteiro
espéctes florestais de rápido' crescimento no período a ser cumprido nesta fase ,final, a Ieí deverá chegar,1976/79. Para o qulnqíiênlo 1980/84, .o programa prevê a plenárlo, no proxímo dia �20j podendo ser votada
o plaiJlio 'efetivo' nume área de 283 mil hectares. 'com _--.-----�----������--, nó final do mês.
um tnvesttrnento, a preços, fixQs, da ordem de '2.326 mt-

C
'

lhões de cruzelros. Alé J 986, ii superfície total retlores-
"

' 'A,S,A" ,"tada seré de aproxlmadamente 800 mil hectares.
,

" CaraclerlsliclIs
.

,\, .' ,

Segundo Victor Fontana, ,não se prefende a for-' C'O'DCI"lltO d'o General Douglas' 'Macarthur'mação_ d� enormes �ilCiç(!)S' f1oresr�is, ex�IiC.ilD�O' 9úe ..'., '� ,

'. '

eles sao IOcompaHvels ,com o deseJtldo e Indlspensavel ' '

'

,

equiW:írio ecológico.
.

"A juventude é uni estado de espírito, um efeÍ
to da vontaoe, uma qualidade de imaginação. uma

Ocupando uma luperficie de 41. 163 quilôm�tr08 � inteosidade emotiva, uma 'itória do valor sôbre a
quadrados. n Distrito Florestal de Santa Catarina

... �imidez, do gô'sto pela aventura sobre o. �m()r 80
abrangerá parte de 24 municípios catarioenses li! Olil conforto Alguém não se tOrJ;ia lelho por haver vivido56 seguintes: São, João do Sul._Sombrio, Ararang,u". 'um éerto Dúmer9 de' anos, torna-se velho porque de
Turvo, Melelrl), Maracajá, C.riciúma, Icara, Morro da sertou 'OB ideais. Os aritos. enrUgam a pele, :mas 8're-,

Fum'aça Jaraguá do Sul Gu·oraml·rl·m Barr. Ye·lha PI·c'arras '"

,
O Tribunal de Cont.as da União, me,smo não lendo

'. ' . ',.. , • Dúocio a um ideal eor.Qga 8 alma. As predcupa"õss, '

Pen'ha Araqullfl' SI-O' fraBCI·SCO do Sul' Schr'oeder Jo·lnll"lle 'Garu 'i conslat,ad,o qualquer, ae,s'vio. decidiu ,ontem a,'profundar.,
, .,. '.'.'

-

811 dúvidas, os ,temores e as â'8sespe, raoças são 0,8la campo· Ilegr· Sa-o Benlo do Sul KI'o learlnho Mafra Itaio" as investigações 50bre_ as. contas do Instituto Nacionéil,II; ",
, ',' ". ,- in'im. igos que ,len.tamente ,rios faze.,m. ',e. rgar � n,os'

. , .

P'OII·S· Papanduvas Trê" Barras' O·aool'nhas MS'l"or ,..
., de Propriedade lndustriaJ, d.estacßn,do a ir.resp()nsabili .. ,, .,. ,,,,.,,', converteo em ,nó, antes da,' mor�e. Jave,m á Q "'ue se

. "'J

'VI·el·ra "'1o'nte Cost""10 "'ontras R'I·o do Sul Au"nra'" I' 'J dade administrativa verificada nal:1uele órgão. que poderá'

, LV .. � '" ,..... "

.

'" "" ,
'

deslumbr'a e se mara,vilha e pergunta como, menino' '1

'Agronôml'cB' Atalanta "Lau' rentl·no RI-O do Oeste t�r, revistas,. ',suas contas referen,te,s a 197.1 ii 1912, ',',
• ,

"

" e dppois? ..

· Jovem é' o que' desafia o,'s acontecimentos .

RI'o ,do Oa ...po' Iri·neópol' I'S' ·P""rto UnJ'a-o Matos Cos A3 falhas existentes superam as verificadas recen....,' • v ",
-

'

s, en,contr,a 11 alegria n,o ']"0.,"0. da, vi,da. ,As provas o
t Santa 'C' c111'a L bon Ré·gl' 'C' ·t·b P t ti temente n,o Insfilúto Brasileiró de Desenvolvimento FIo,b, e .

, e·
.

s, Juri I a()os, 00 e galvanizam, 08 fracassos o, torna mai.s for'te, as viJóAlta São' Jos'é do "errI'to "apad"'r' RI'o das Antas ' restai, considerado pelos especia,listas como nm exem
, " v, v, y ""

. , rias o', fAzem me,lhor. ,Serás tão,' J"ovem como tua fé"VI'del'ra PI'nhel'ro Prato 'Tangará Ibl·caré 'Arro'i'o 'pl,'o de desorganizaca-o ,"dm' I-Distrai,i, v,a.• .'
"" ,

..

. j ,. ,tão \lelho como teas dúvidas, tão \Telho como as tU8S •
u

Trinta, Treze Tílias, Sa'lto Veloso, Água Doce' e desesperallças e mais velho ainda quanto o .. \eo aba-.

,..

(Folha De S, P,aulo)
, Fraiburgo, bem ,como ,parte dé @utro� 24 municfpios timanCo. Permanecerás jpvem .tanto quanto permane-catarinenses. cerás verdadeiramente generoso, tanto quanto senti-

" râs entuei,asmo de dàr alguDÍa coisa de ti, pensamenlo,

B,e's','s''e'r, 'S'"p.,a··t,,' a·ls gar'n'.·cht. ',
.. palavra. ,.Amará's' tanto quanto.o fato de dar, e ter 8

.

impressão de receber. e. por cODse'guinte de sempre
, � estar devendo ÖU desfjando dar mais. Permanecerás

Wir �in,d fbSt wie, ein Triumvirat jovem enquanto fores receptivo a tudo�quanlo é be";
, Welches l!Iich mal vorgenomman hat lo, born grandioso, podendo desfruLar .das meüsageos
Euch zum ständigen Gedenken aa D.atureza.,do homem e ,do infinito. Se um dia,
Zur Silbernen etwas zu. schenken, qualquer que seja IJ IUII. idade, �eu 'coração for mordido·
Weil Ihr versehen seid mit andern 'DiDge-n pelo pes'Simismo, torturado ,pelo ego.ísmo. roído pelo
So wollen wir' nur Bücher bringen cinismo, que Deús tenlla p,iedade da tlla alma velha".
Die Euch von unserm Land berichten .. ,

Eingefass't in ,Kurz2geschichten
Ihr könnt sie in den Büohern sehn
Bunt wfe·Mosaik und auch Ie schön
Der Menscb, doch ständig lernen muss
So sei das Lesen EUch eio Hochgenuss·
Legt uotern \ opf ein weiches 'Kissen

, Bereichert Euch mi� .vielem· Wissen '

• "- Der Daok sei denen zugewendet
Die' alI das Gute Euch gespendet
Wir Bind nur Mittler di.êler Gaben.
Weil Andres wir nicht wolltf'n haben
Emsi, RudoU und ich am Schluss
Einer Doch Schlusslicht bleibe,n muss

_ ÇQrupá� am 5, Oktober' 1975
"

Eia,en Herzlicben Dank ao: I'
.

Bniílio'>Siewe,rdt'
RudoU Hirschfeld

U�
.

HeJImuth Räder

Aluga-se fina. residência no centro 'da ci
dade, 8 rua Padre Francken, com telefone.

Tratar pelo telefona
,72·0862 com Sr. Jamíre ou

72:"0382 com Sr. Adolar

Máquinas ,de calcular· ELETRÖNICJ\S
18 modelqs com e sem -fita, de escrev:e�,�-'

somadoras e duplicadores. ,

Revendedor exclusivo para a região' ...

§OCo Gráfnc�· AvtJillnda ltdlalo
. Fones: 720592 ou 720972

Plané)s especiais" de financiamenlo,
Garantia d9 '1 a,no - i Assistência Permanente

PA�INA 8

ConÜssão
.

encerrou' élaboraçãn do
, proieto da Ieí Orgânica dos

.

.

.

Municípios

.

Regiaoal de· Policia t.m· NovI fitular
:/ .

.

.

'

. Em dere de 2 do corrente. essumlu a 2 a Delega.
,

da Regional de Polícia, o Bel. João Pessoa Machado,
ein substituição ao Cél. Olavo Rech. 'Agradecemos ao

Bel. Odilon Claudi.no 'dos Sanios, Delegado de· Polí
cia da Comarca de jaraguá do Sul li comunicação e

auguramos ao. novo titular -da Régional de Polie·ia· os

'votos de uma profícua, gestão.
'

Teu retélD as conlas
de "lDàis ·UID,

To

orgao
,(

-DR�' IVO
.; .' - : .

CIRURGIAO DENTISTA
, '(C.R.O. N o 385)
- ATENoIMENTO-

.' (Somente cfhora marcada)
Segundas à sextas feiraA: 14 às 18 hor��'

Sábàdos:, 10 às 12 horas'
.

a. Preso Epitácio Pessoa, 405, � Jaraguá do Sul
Telefone 72"0282

DecoraçJo
,

"

Nat'alina,
',. .

.

.

O Clube dos Diretores Lojistas des�a cidade e
.

Prefeitura Municipal já iniciaram entt;lndimentos para
que. �s rUlls centrais 'da cidade sejam dotadas no�a�
mente a tlxe,mplo do período 'natalino. snQs anteriO
res de uma moderna decOràção" �ß8ia pOderá 'ser im

. plantada por uma @mprêsa de Thnb'ó, pois para' taoto
. a m�sma já iniciQu movimento junto aos ,ó,rgãos de

'Jaraguá, devendo. a decoração ser das melhores,
pois deverá, ser totslmente reaproveitaäa ,no ano"88
19�6, quando dos testl'jos do "ANO 100" de Jaraguá,

, Serão gast?s ap,roximadamen(e trj'nta mil cruzeir�'!l,
segundo, fiCOU determinado'ppós reunUi.o' do Prefeito
Strebe com Adolar: 'Bértoli Presidente do CQL. .

Canal12
.

. , Já. o' Çlu�e; dos Diretores Lojistas inioio�u inovi
!Dento no sentido de ser possivel ca'ptar-se som e

lmagens do Canal 12 TV Paranasase de Curitiba,aO
invé� das 'telespectadores acompanharem a prógra-
maçao d? can�� 6 de Ouritiba, que diga-se de pas'
sagem, VIve mais fora do ar, devida a irregularidad.es
@m �u!1 torre de re-transmição no noslw

.

municípiO.
Aeredlt�mQS nós de' '0 "(Yort'eio do Povo'� ser umll
medida· acertai:la eliltá do. CDL, pois a prograroa�äO
do Canal 6 de, Curitiba é idêntica a levada a'o ar

pele Oanal de Florianópol�,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. J.'

lCDrreio do Povo, nos Esportes
Geraldo José Comenta" ..

"

Qusndo você 'estiver lendo esta matéria, a cidade lede dos JÂSC' de '1976 já
estsrá escolhida, e quem sabe ne próxidl9 número deste jornal .. possamös 00·

OIental' a respeito. Oome .nesso compromisso r.daeioRsl com o "OORREIO PO
POVO" illlplica 'em redigi,rmos a matéria no Iaíeíuría semana, somes fO�l'çados
• "guentar" as pontas. Mas como não 'poderia deixar de 18r,."8S atenções es

Iportivas do Estado 8 par da feliz pertícípação do Flgueírense no Oopãö Bra-z

sil, estão durante uma semana Toltadas para Gbspecó, longínqua" cidade do

oeste eatarlnense, onde nos faremos representar' a partir deste final de sema

Da em competíções 'esportivas,. Est�mo8 torcendo para que em Chapecó esteja
lazsnd'o tempo bom pois somos sabedores de que com chuva naquela cidade

o tráfego de veículos fíca bastante dificultado, isto nas 'rUIlS 'não beneficiadas

com pavimentação. Falar sobre a participação de -Jaraguá nos JASC deste'ano.
lem-se à acrescentar d� que somos otimistas em uma feliz perforeaance, e eo-

010 jà afirmam!)s anteriormente que S8 medalhas não forem eonsegurdss, é por
que .temos .�e entend!r 9ue os centros maís desenvolvídos; �inda são conside

rados 0111 "bíchos papões" dos Jogos Abertos de Santa Oatarína, Mas Natação,
Bolãe, Xadrez, Atletismo e TênÍB de Campo, modalidades que estamos repre- '

sentados em Chaqecõ, tenham certeza os senhores, que tudo Iarão para mar

car indelevelmente 'nossa participação. Sou também de opinião' de 'que MSO

Jaraguá tenha sido a cidade 'escolhida como sede dos JASe no ano de seu 1.'0

Centenário, a motivação dos atlétas índubítavelmente será duas vezes mais.

Estamos fazendo uma torcida enorme para que 08 Jogos aDO que vem' sejam
em Jaraguä.: pois será a redenção fi�al de. nosso esporte amador, com obras

eondísentes com nOSSQ material humano, para qU6 nos próximos [egos eonst-.

gamos um sucesso esperado. As autorídadea.oapertívas ou não de, Jàraguá que
fOfam na última quínta, ou mesmo ontem para chapecö aocmpanharam o Con

gresso. -de Abertura e suas presenças sem sombra de dúvidas serviram para
demostrar ao" Conselho Técnico, que temos Interesse em onbrear-nios com ou

Iras cidades que já foram sede d'os JASO. a maior competição poli-esportiva
do Bstsdo.".

.

Destaques
70 Pessoas Representam Jaraguä
na Edição/75 dos Jogos ...t\bertos .

I As 4 horas da manhã de 'ontem," delegaçã,o de Jaraguá q'ue pl.Irti'cipará dos

logos AberlOS . de Sanla. Calarina ein Chapecó,' seguiu para aquela cidade do 'oesIe

catarinense com o fito que bem caracteriza o ja,raguöense nas competições, espor
Jivas, ou seja de se alcançár o sucesso esperado. Em Chapecó'_ nossa delegação
estti de�de ontelll ospedada' na Escola EB.RR. André Vidöl de Negreiros, que di�
ta l.�OO melros do Centro da cidade 'n'a rua Marechal Deodoro bairro Màri. GorenL

o referido eSlabeleéiiiiênto de' eoãÍi:ío tem càpacidade' para' abrigar dê 80 a Hlo pes-
'

loas, o 'que implica em dizer qu� as ,acomodações dos ;oossos iJtlétas são boas.

Possue 4 salas de aula de. 6x8 metros e lern igualmeol� uma ãrea coberta J),lIra

refeições, visto que Jar�guá levou sua própria, cozinha. Pariicipamos dos JASC
deste ano com as seguintes modalidades: Atletismo MasC'ulino e Feminino; Nataç'ão
masculino e feminino; Xadrez. masculino e feminino; Bolão tradicional e oficial; e'

Tênis de Campo Masculino. Confirma-se a ausência fito Futebol de Salão, aliás e,o

mo já havíamos comentado áI ,este respeito. Anles do embarque a delegação foi di, '

vidida em três' parles. ficando d,esta màneira. Alojamento 1,; Atletismo Feminino,
Natação feminiQa e Xadrez Feminino com as lItlét,as, Cristiane DO,nini, Ligia He.,.
le[!1!1 Braun, Adriana Brauch; Marisil Czerndy, lzilda Behling, Mll.rli M. Caglione.
Vera Regina Dorbusch, Elenice Garcia, Mcuia Roseli Pin_cegher, Celi..z Zimmermano.,
Isolde Dalmaoo e Marlete BUfl!=hevils. Também' neste alojamento estaröo hospeda
das as três s,enhotas cozinheiras que acompanharam ii delegação,. No Alojamento 2;
Atleti�mo e Nalação ambos masculino; José A. Caglióne, Nicolau Hinschini, AlCEU
Fernades, Walter Son.ehohI. Nilson Franz, RogériO O Vicente, Waldir Giese, Wal

mor Schmidl, Santino Rina, Viclor OsmlÍr. João M. Rosa, R�,gério S. Veloso, Fran
cisco Alves d� Sã, Ademir NUDes, José ,S. LazzÍllris Edson A. Pereira, Ata0 Piske,
ADtônio C. LemkhuI, José IR� Fructuoso, Sávio M. da Silva, Rolando frucluos,o e

Ariovaldo Xavier dos Santos. No. Alojaménlo ã; Xadrez, B91ão e Tenis de Campo,
todos masculino com estes àtlétas é técnicos, Mörio l. Lico; eliazar Silva, Marcos
A. Mafhud" José C. Pinto, Arno' Henschel, 'Nelson Tarnawschi, Waldir Bruch. Ge- .

rlldo Werninghaus, logo' petl, lIaon Bastos, Ivo kaufman, Nilfon, Schiewe, J()sé C.

Pires, Paulo Marcallo, Sergio M. da Silva, Armando Capareli e Laudelino Pocriwiecki

Siegmar Beno Lucht, MUteo Stange, ,Olavo Marquardt, Santino. Rilla, Sueli Xavier
,dos Silnlos e Magda Luchr, segu,iram chefiando a del,egação, que conta· ainda com

a participação de Adelmo Müller como repórter; Ingo ·Groeul como massagista e as

!lenharas, Hilda, ,Elvira e Irma como co,zinhei'ras,. e' IQais três motoristas, .

, O Prefeilo e�gênio SIrebe; José Carlos Neves (Ge) entre o.utras autoridades

também acompanharam anlern 'o congresso de Abertura dos jogos Abertos de Santa

Cé:ltarina, nll maior' competiçio poli-esportiva de S. Catarinll,
r

" .'.
• " t . 'J

Prossegue ... amanhã o 'Torneio da L.J�D.· --

COm doi!S Jogos .será' encerrado na tarde de amanhi(emNereu Rlmo$, O J.e turno'
do Toneio Leopoldo V�rch (OPA) Pafrocinado"p,elc1l ,Li,ga jaraguaense' Desportos�
Na Partida Preliminar o Botafogo com seu quadro completo deveriÍ enfrentar ao

Guaramireose que tem problemas para delinear ci equipe Principal, pois nada, menos
do que 4 de seus Jogadores foram expl;Ilsos de- Campo,. qnando o clube do vizinhe

lIlunicípio enfrentou ao Acaraí sendo derotado por ! x O.' Q Batafoio tem tudo
, Para sagrar· se o terceiro coloe.ado no furno, mas o Guaramirense mesmo não con

IdDdo com os 4 titulares quê foram, expulsos i,nclusive seu goleiro, será adversário

duríssimo as pretensões bOlafoguenses. Mas () públi�o de Nereu . Ramos, poderá
Vibrar novamente cam o Estrêla �'q.ue ao _lado do Acaraí seu adversário de amllOhã
d tarde, são Ifder�s da competição cem um ponto perdid,o, enquanto que 08 é!dver

sários da ptelimioar estão corr. 3 negativos Est.rêla e Acàraí tem ludo p.ara propor
cionar um bom espetáculo ao public� não so,'de Nereu Ramos mas como também

,de Jaraguá que por certe deverá pre&t,igiar a rodada �,upla quando do encerramento

do 1.0 t!1rolil do Torneio Leopoldo Verch.

.No ,teSte.256"só., 3 �ganha� ..
.

Com' u� prêmio de Cr$ ;7�362.939,62-07.0 maior já pagona história 98 Lo-

teria Esportiva -, o teste 256 fez três novos
I
milionários. �Jonspguiram -os 13

Pontos um apostador de João Pessoa, na Paraiba; um .de Teresópolis, no Esta'-
00. do Rio de Jan/eira; e um de Mogi-Guaçu, DO Estado de São Paulo ..

O venceQor da Paraíba, vai dividir o prêmio com cinco amigos, que se

!otizaram para fàzer ilm jogo de 162' cruzeiros, �sta fói a primeira ve,z que o

Costado da Para1ba conseguiu um prêmio tio 'alto coa Loteria Esportiva.

'

-.
C.G.C.M.F. 84 429 869/0001·46

Assembléia Geral Ordinária
,

"

São convidados -os senhores actontetes .desra sociedade pare participarem
da assembléia ge'ral ordinária que terá lugar no dia 31 de outubro de 1916, às 9

horas, ne sede social, na rua Joinville, n.O 694, ne cidade de JlIraruá do ôul; élfim
. de deliberarem sobre. a seguinte

'

Ordem do -Dia

1) '_ Exame, discussão e votação do relarõrte di Diretoria, Bslanço Ge- .

ràl e Demenstranvo dos Resul'ados e Pareeef-do Censelho Fiscal reterenre 'ao
exercfclo sectel encerrade em ãO de junho'de 1915.

.

,

2) - Eleição des membros do Conselhe Fiscal e respectivos suplentes,
ássim- como i( fixação cios seus honorários';

.

,�-

ã) -...... Outros assuntee de tnreresee �social.

Aviso aos Acionistas

Enecatrem-se à dfsposição dos senhoree ectoststes, na sede social" os

decamenree a que se refere, o art.o'-99, 'do Decreto Lei p.o 2.621, de 261oWl�40;
Jaraguá do SuL(SC}, 26 de .setembro de 1916.

Merltz Max ,Wilhelm, Diretor-Presidente
CPF. 004.ã68.b29

Comunicado da Fuo'da'ção Educaciona_I,
Regional Jaraguae,ns-e (FERJ.) ,

,

A direção da. FERJ, eomuníea que .88 ínserlçõea.para es

exames-vestibulares em Jar�guá' QO .Sul, para ingresso na Faoulda
de de Estudos Sociais, estarão abertas DO período de 03 a 28 de lovem- ,

bro de 1915, nos seguintes horários: �e segundas à8 sextas feir�s . das
'

� 7,30 _às 21 horas, a08 liIâbado8 e domingos das 8,30 às 11, horas jun
to ao Centro Social do SESI, Da rua Walter Marquardrt onde, f.un
cionarfio a8 iQstalações provisórias da FERJ. Outrossim lembram

que o Vestibular será día II de Janeiro de 1916, tambénr no SESI. Existe

ulll total de ,,100 vagas, sende 50 para o turno ve�pertino e 50 para
o noturno. .

,..
.

.' '.
'

.

As aulas serão iniciadas em, março do próximo' ano, sendo

que a taxa de inscrição para o Vestibular é de Cr' 210,00, valor

unJficado em todo o BRASIL.
, -

,

I EscFitório. de ,Advocacia·/��.t�:'r.���;
A' d v ci 9 a do .s

V.fesBs fisc'ais da quàlquer n,atureza - Cobrança8 - Inventário8 • Dssqui
lei - Alterações de Firmas - Cénttato'. - Acidentes ,de. Trânsito - Defesas

B8' Área das Fioanciàdoras � Maté.ria- Trabalhista . .viaja-se'a Serviço dos

Qlientes, '

.

'. '. c

,.' Rua Reinoldb RIU, 550 - FORes: 12,0154 E,serilório - 72-0301 Residenei.

Jaraaul do Sul Sani. Calarlna

.Of:icina· do Tibério
Rua Barão .do Rio Branco, fundos, n. 67

Especializada VOLKSWAGEN
, .,

, Serviços' de lataria e pinturas em geral,
Retifica de motores, câmbio,', etc ....

... Agradecemos � todos que nos prestigiam
,

.

EMPRESÁRIOS TURIS·TAs;
. .

.1. .

a.VARIG sente-se honrada pelo 'que pode 'fazer pelos, seus ne

, gócios e passeios. VA;RIG está' presente em, .toda parte do
mundo; benefiéie·se dos seus 'serviQ()s. '.

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da fons�ca, 122/130 - Fone 12�0091

. .

, Jaraguá do Sul - SC

Viage VARIG iVARIG
-

VARIG

.
..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Os 10 mais do ICM emagesre Jara,guaenses Visitam a ,Cêipit�1\' "

>
'

•

•

•
• /

o Diário Oíleiat do Estado de Santa Ostaríne, Sli'ba(Jo passado realizou-se' 'o terceiro encontro
edição n.O 10.339 de lO, de outubro, publieau, como beloníatlco entre a veterana agremiação At de Oure

"

o faz mensal'mente,'o quadro da pO'sição de todos 08 Boliche Clube, .filiada eo Clube. A.tlético Baependi, de ,Pelo presente edital, pedimos. a08 seáhores
lIlunicii)ios eatarinenssa na a:rrecadaQão' do Imposto nossa' cidäde e II aguerrida equlpe do Grupo de Bolá9 abaixo relacionados que compareçaÍD' em n0880
sebre CirculaQ�o de MercadoHas - 10M -, no caso, Unidos da Ilha� filiado li Associacão Atlética Barriga. 'Cartó�io, para tratarem de ·aSI1Unt08 de seU8 inte
referente ao, mês de 8gG8�O de 1.975.

<'
Verde. Depojs de longos contlitos, e empora"o mau teDi resses: '.

'

.

Eis a reláção dos 10 municípiol dEI' maior arre- 'o reinante. deu se a visita dos jaraguaeneses á equipe' IND. OB MÓVBIS WEBER 'LTDA _:_ R. Antonio
eadação do ICM fi SIiJUS retlpeCtl"o& 9slores no ci· dos Unidos da Ilha. através encontro cordial'no Km. '8 ' ZimermilDn, 63 - Guaramirim. ARNO HARTMAN -

-'tadomes'.'· da BR-tOt, rumando em seguida para as dependências . R. 28 de Agosto, 506 - Guaramirim. COML. GARI-
o

' '. • " . 'espoi'l-ivas, oode se v�rificou a apresentação aal. demaia BALDI LTDA - Estrada Oaribaldi.1-0 - Jomv,Ille CrS 15.936128,87 inlerrantes da equipe.e. a apresentação por parte do vrlJaraguá do �ul, 16 de oufubro de 1975.2. - Bla�enau CrS 11.383 301.20 presid�nte Nadir Teixeira. ao Pres.idente da As�ociação Li.gia Maria Eiechinger Siewerdt. escrevente3.0 - Lag�iI. CrS 6.171.648,06 Atlérica Barriga Verde', s.... Naillon da �ilva e do dr.

:.:-� ��Ob!���POhs
' '

8::' ::��:.:t:::� ,J03éd.sofr. ilqligo �!I�no do
ci COlég�o Sã? LUí� ,desta

S' o
-

Ch 6 Cr$ 3339.31ã,4:9
ci II e, argamente re aciona o' na àpila do slado.

7'0'
-

O'
.8�_SC.

Cr$ 3.040859,44
'J' Após as apresentações de praxe por parle do pre-

'0
- rlClUma

CrS' 2:769,526.31
sidente öo A� de Ouro B.C., sr. Rainer Wiele'e o ofe·

8'0 -

Bcral1que. recimento pelos anfitriões de iim caldo depeixe regado9
o

- OnC6r?18 CrS 2492.432,65 ao can1éJrão, teve início li competição bolonística que'�O. - ,Jauga. do Sul Cr$ 2.479.522.90 terminou com ii escolba dos dez melhores de cada
, Todas as famílias qae solreram danos materiais nas ú}.grupo, vencendo II equipe da Capital pelo escor� de timas cheias verificadas no Vaie' do Itajaf, Principalmente em

v,
-

·

d
\ .

I

R 't' W • 1047 por 99� palitos, em meio de ' entrega de brindes Blumenau, receberão assistência por parte do INPS nilo deven-

I a·
,

O a"la' lOS visitllntes do Valor desta Ultrapassar a cinco salários mfnimos
,

" '.. .'

"
" '. .,' <",

.

•

• O SuperintendenteReglonàl do ·INPS, l<aélio Luz, informoU
AI ,zqu!pe vilita�fe teve como deslaqu�s es se- ontem que manteve oo;ntato com o Presidente do INPS e, com

,

. guintes: Rainel' Wieie, 1.0 'colocado tom 108' palitos .ecretidO dó' Bem F;star que asseguraraui & liberação de qu,:l
Di. d. Criança - Com a finalidade de assinalar (12 x 9)', aliás 14, com 2 de prova', Hamilton Oarcl·... quer lom!'l de recur!lOs, uma .vez ,que tais sejam peijidoB, lá

"O· d C· '" R C E t '" 1 b
' OI que -o Instituto ,tem em orçamento, certa cifra para assegurarO la a rlança. o .. iii rehO e 8 orou ulp '2.° lugar c()m, 1'07 p,alitos e o Karl. ö Urso da turma auxílio em caBOS de tals oalamidades.

.
.

progr.ama, comparecendo 80' Educandárlo Santa Ca· COm 77 palitó.,· rece�endo " medalha, com, o juramen- Para Ultimar o tO,tal de recúrsoB a serem dispendidos pa-
tatina,' no Bairro Campinas. onde o Présidente IIto

. to "Hei de vencer·'. A equipe da' Capital eSlev� assim l:a o ateudimento, a Superintendênola J{egional destácou um'

'Campos e' lieus cßmpanheiros fizeram profusa dis- representada: 1.0 lugar genésio com 108 palitos,' 2.0 g�upo de a�sistente8 sociais da própria agência de Blumenau
t 'b

.

i' d b 1
.

1 e de mats colaboradore. de Florianópolis para reaUzarem umri DlÇ o ,e a ai e (lepsl.co a. lugar Edgar com 108 palitos;' e 3.0 lugar Canlídio levantamento das famflias atingidas, emtrabalho que 8stá !!en-'
lia do Professor ....... Para assinalar a data cOIisa.· com 107 palitos; 4 o IUgiU Beck com 106 palitos; ·b.o -do feito .lU. conjuntocom a prefeitura de Blumenau;

grada ao p:-ofes.lor,· o R, •.C. ,Fpolis-Leste, ein. s,ua Ú,1- IUflilr Ar. com 106 palitos e 6.° lugar Nadir com 106 Diz o Superintendente que espera receber-o relatório do levan
, ".' tamento na próxima semana e, de tal maneira como foi condutima reuaião, ,no Lira Tenis Clube, recebeq a prof. palitos. O •

urso da turma foi o Procópio corr. 72 Zido o auXilio quando se .reglstrou a catástrofe de. TubarIo,
Olga Bta.iI da Luz, que foi homeoageada pelos ro� palilos; recebendo uma sisrnifieativa medalha de coope- ,também serAo all' atedidós sem maiores entraves burocráticO!!
,tarían08. A prof. Olga, Brasil da Luz que· jár ,foi 'nção à .equlpe visitante. intervin�o ainda com entrega 8 dem�is 'exigênc.as as famUla. 'que :têm dependentes filla
diretora de '·Oep.,.'de Cultura trabalha n,o llil)gistérip de brlnde,s o Bubi, Rainer. GeHert., Moacyr.... Lau.fe ..,

dos' a,o INPS. Segundo dado. Levantados pela Prefeitura de

Buhr e �i1VB.· , Blumenau, cerca'de %.500 famflias 'foràm atingidas e, agora as
de�de 194:5. ·formada, em filosofia pela UFSC, com ascistentes sociais, do INPS estl� fàzendo a triagem para ver

, especialização em 'Psicologia. Dedica-se 8' mestre A sauda'çio lias visitantes foi feita pelo Eurico quem Pertence ao Instituto e que segando cilCUlos super-
escola, a,o ensino .partieular de.de 1958, qu,ando er,iou

. " .. fl�iais poderá chegar a até mß famUlas. ,

"

..

Setembrino de Oliveira. que disse da silliosfação em O auxílio a ser prestado pelo INPS nlb será financeiro.a Escola Alferes Tiradentes. Atualmente é a dire-
. poder receber' a equipe do Az de .Ouro. Será dado em forma de material segundo 8S necessidades d.

tora da Escola Básioa Alferes Tiradentes. com apro-
'

Novo' enconlro enlfe as duas equipes estn' mar- cada ,lar atingido, pOde�do'ser utensil10s domésticos como paJle-ximadamente 266 alunos, desde o' .p·ré-básieo 'à 6a.. d
.

b d' G Ud' d lai, fogilo. camas, mas nlo televisões. Para a recuperaçAo,�de
Série.' ca a' para n�vem' roo quan o o rupo ni o� ii" casas serilo doados quantidades de cimento, de cal e de outrOSIlha deverá yisitar C) Az de Ouro. materiais necelsAdos apenas parti pequenos remendos. Todo

Na mesma oportunidade ..foi home.ageado o . auxflio nlo deverá Ultrapalsar porém o nlor de :cinco lalíri-
os' mfnlmos.·

.

,

� alUDO Sérgio Lacerda Linamenlh. CGmO� parte inte-
. gran te da Semana da criaD9a., �le é aluno 'da 611;
Série., ob.tendo quase, sempre OI pr�meirol lugares.
além de ·ur UO) excelente esportista.

�, Sábado 18 de Outubro de 1:975 N. 2.858

�====.====��======================�.==�.========= "

. Domeu arquivo para você
Prof�ssor - Um cidadão esquecido e .mal pago.

Prof. Paul. 'Moretti....

Não são poucos os que, tnqenuamenee.crêem que consome uma vida, é vida que' dignifica uma tarefa.
o professor, envolto no manto -de suamodéseía, esque- Contudo quantas vezes ela recebe, a� invés de eerre
cído no reconhecimento do seu trabalho, mal pago na nas recompensas e de meritórias, cempensações., o

mesquínhes dos seus salários, não 'necessite estar à al- \ achinca lhe que fere aquela ponta de vaidade que a

tura das exigências que a cultura moderna requer no díçnídade humana gera espontaneamente no� educador
seu desempenho de . educador, educador tomado no

'

pela relevância do servíço que presta.
mais verdadeiro e genuíno sentido do termo,' . Meretedor do respeito públíco.. a alma dó pro-,

Outros há que, maliciosamente, se negam a ver no . fessor manífesta-se na sua grandeza, na sua sublimidade
exercício-de magistério um ato de suprema renúncia, e na sua largueza sempre que sua· cultura o credencie'
um mínísrtéío de permanente atualização, um caminho como fonte catalísadora de recursos humanos postos a

-de constantes percalços:' Uns e outros demçnstraram ou \ serviço do bem' comum, sempre que sua contribuição
completa ig!J,oraneia, ou :evidente má fé 'ao julgar o, ao desenvolvimento do educando 'tenha em seu bojo
professor, ao prejulgar o ,educador,

.

,

'

a benemerência .do�aprHnoramen�o da 'inteligência e do
Um contato mais demorado. uma convivência mais saber. .

' .

íntima tê� �em<?nstrado ser. o pro�ess?r - malgrado a Primando pela coerência. a sua lógica oríqína-se
.

sua marqínaltzação -

�ma mteligenC!a voltad� para o- de uma cabeça 'equilibrada' e repousa num coração ge.trabalha, ,trabalho movido pelo co�açao: coraça� orten-
,neroso, Não tem pretensões a gênio, pois, afeito . aos

�ado pa�a o bem, be�. esparqído as mao� �helas na livros, sabe que a fecundação exagerada· de. gêniosimensa �eara �o maglsterlC� de todos �s Dlvels:, provoca uma enxurrada de desequilibrados incapazesAfmado. a problemática, atual, ahnhado a cultura de alinhar um raciocínio, infecundos em gerar idéias,dos nossos, días, cumpre o professor sua espinhosa 'bastardos em sentir amor.
.

missão, oríentando.idíríqíndo, amoldando, aperfeiçoando .

e educando a juventude brasíleíra . .Oríenta a íneelíqên- E para a professor inexiste educação sem amor.
, da para a verdade, dirige a vontade para o 'bem, amol- Amante apaixonado de sua vocação, 'conhecedor, pro
da o caráter para a [useiça, aperfeiçoa a disciplina para fundo de suas responsabílidades, é ele a própria su

á ordem, educa o jovem para o amanhã, desenvolveu- blímação de um sacerdócio, Sejamos pois reconhecidos
do faculdades para despertar-lhe a sensíbílídade, a be-· ao seu trabalho se quirermos recochecer a" valia d ...
leza, a harmonia, para datá-lo de personalídade

'

,

sua contribuição .à cultura e ao desenvolvimento da
Tudo !sSO .;... reconheçamo-lo - é tarefa que nossa Terra e da sua Gente.

DorvalA'oderSOD
" Para o casal Hermes 'Dorval (Doris Fuck) Ra

dU8nz a cegonha trOJlxe no dia 9 do córrent� um
robusto menino, na Maternidade São Fr6ßcisco de
Corupá. que os papeis orgulhosos vão batizar com

,O nome de Anderson Dorval' Raduenz. A mamãe
recentemente concluiu o curso técnico de coméreio
em Jaraguá' do Sul e o papai é, um bem !:,ucedido
iodustrial, in.tegr$nte da ,firma IMAHE Indústria de

,

PlâsticoB '{.jtda., est�b81ecida A Av. Getúlio Var,as.
, 670' na vizinha cidade de CarupA.' .

, ,

Aos'pápaiB e avó. os cumprimluitoB desta fohla.

. Tere�a ,Tang é cl Primeira
deselXlbargadora do Estado

, Pela primeira vez na história da' m8gistrat�ra
catalinense uma·mOlher chega a mai, alta, corte de

justiça' estadual. ,oc�p8ndo o �a!�o de, :del!leilbat�a:'
dora, Ter-eza ,Cr'iaóba Tang lDICl�U lua carreira,
cöm'o Juiza Substituta, em 1954.

'

I

Carros de . A'lugel POde,rão
" Contar com_ Taxímetro,

.

Recentemente fC;;i levada a .efei.to .em JaragUá,' reu.
.níão da qual tomaram parte o Prefeito Eugênio Strebe
Delegado da -Federação Nacional de Condutores Autô�o�
mos � de Veícülos Rodoviáriós S�• .Víealíno Alexandre Pe.
reira, e Srs Paulo José Kraích e João de Souza. respec_
tivamente Presidente e, Secretário Executivo do Sindicatodos Condutores Au�ônomos, de Veículos RodOViários.

Ö encontro teve lugar no .audítöríc da ACIJS, e
visou encontrar maior entrosamento entre a Municipalida_
de, os Taxistas e o Sindicato da classe com sede na I

Manchester Catar�nense. Do� ,23 motoris�as de táxis que
exercem suas atividades aqui em 'Jaragua" compareceram
19 representando os maís diferentes pontos de carros de,

alugu�l que operam na cidade. '� implantação do Taxíme.
tro, foi o assunto mais -ventílado podendo mesmo nosso
.munícípío, não contando com' umapopulação de. 100 mil
habitantes vir a ser beníftcíado com a medida, bastando
para tanto que cada· taxista se comprometa a Instalar em
seu veículo o Taxímetro que custa na ordem de Cr$
2500,00 pagáveis em prestações mensais O Delegado da
Federação, salientou' que os usuáríos teriam a partir do
momento em que o Taxímetro' fôsse instalado nos veícu.
los, maior segurança. pois atualmente a cobrança é feita
com disparidade de um ponto de carros de aluguel para
outro. .;, . ',,;�

,
'

Como n08;;0 munícípio não conta com, 100 mil ha
bitantes para a obrigatoriedade do uso do Taxímetro, a

prefeitura poderá vir a deeermínar através de um Decreto
Lei, o uso do melhoramento nos carros de aluguel. Quan
to a fixação .do número de habitantes para cada veículo
estabeleceu-se de que maís 12 veículos poderão a long�
prazo, caso a medida de cada' 100. mit habitantes ser ser
vido por um Taxi Como contamos com 23 taxistas estes
mais 12 somariam à 35, Ievando-se ainda' em consíde
ração de que possuímos 35 mil. habitantes. Medida� ao
riosso ver mais do que acertada, e que virá beneficiar
grandemente o' usuário que Piilgará o preço,

.

justo pela
corrida efetuada, e para o seu proprietário que' poderá
ter a certeza de ver sua clientela aumentada.

Mário. Tavares da Cunha Meno
'Tabelião de Notas e Protestos .em Geral

INPS dá· 8uxílià '80S 'desabrigados,
.

com teto de: 5 salários

Camplnbl 'de EducáGão.
Clvlc.

O hastilmeiJto da
Bandeiril' e o canto
do Hino Nacional s50
obrigal6rios, uma vez
por' semana. em todos

,

os
.

estabelecimento's
de qUdlquer grãu de
ensino. públicos ou
parlicl;Jlares. i

'

Motori�ta, não
\

Jaca do seU

Carro uma arma.

A 'vitima pode
.A

. ser voce.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




