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Bábado 8 de Novembro de 1975

beg i sla t i Do em . F cG o Sesi amplia �te�dimeDto .com 'Iovas .prOmoçÕ8S
'olciando novo pertodo Espo;'•• deste cid.�e pe- nlzação, "ab••,ecl",.�,O, "

DO V O b O r a r lo/de D tiS ta .. -da "SCAR�
de sessões ordinári!!'s reu- . Ia, Qrilhànte ct1m,p�Qha em asetstêncte social ,e edues.

'

O' conhecido deutistll Dr. Osny Cubas D'AquillG .,.-; ,

níu-se na nette da úlrima Chapecö nos últimos lASC ção,O,ór,5rãó deverá _pós eceba .de ser cearrerade pelo Centro Social do �ESI
"," . .' -" �. -,

lerça·feiraaCâmaradeVe-' Heinz Bartel solicitou apro.v�do emdefjJ;lit�v�s�'., desta cldade, segundo informou seu encilrregado Ade. Como acontece anualmen-.
readores desta. cidade, ',es-' 'que a-municipalidade pró- P!e�ldldo pelo Sr� l,oao L�, mar L. FrasseUo. O Dr. Osny iniciou suas ativid,ades de t� día 15 de Növem,Qro, a

laodo presentes, os edís, cedesse 8. uma melhor con- ,CIO da CoSl1 (VIÇ� �l�fel-, atendlmeato dentário 'na última segunda-feira dia 3, no Sociedade de Cultura' Ar

José Alberto Kltrzke, Joàé servação nas eSlradas d" .ro) e composto por mars 8 hôrérto das 13,30 às 10,30 horas. Assi'm emplte-se .. poe- tística desta éídadé ,(SOAR) "

,Carlos Neves, Heíns Bar- . Barra do Rio Cerro, ,RiO 'membros de.' destecede sibilidade de todos OI benefietérles c seus . dependenies levarã a efeito a, 4.- 'Expo
lei, Waldemar 'Roéha, H�-' Cêrro I e bem eomo-desem- , �tuação nas Itdes :

müaící-, serem atendidos, pois ne perte da 'manhã o Dr. Ivo' síção de Pintura e ('Artes
roido Risto'w e Fidélis C. pedtmenro de algumas es- 'pais.

'

" Kauffmánn ateode das 8 à. 12 horas. hi para o ano Pläsiícas .dé . [araquá. Os
Hruscha da ARENA e Re- Iradas oade devido as chu- '. Cada i'ntegrant,edo Con- de 197'6, espera-se que o horário rerel de atendlménto interessados em exporem
asto Dernethê, João Vegini, ves caíram barteiras. là selho .de Desenvolvimento seja aumenradö consrderévelmente para maíor comodl- os seus trabalhos DOS dois' "

Odai'f Vaílattl, Mario. A. Mário Plaainscheck I. 'do Municipal rerá mandalo dade dê todos os operérlcs jaraguaenses., campos extr�mamente liga�
Vldninscneck e Htlérlo MÇ>B pediu 'que a irriga- gratuito.de dQi� anes � räo A Banda Infanto. luventl do SESI que . reíntcíou dos nas _amo�tras anteriores

Scheuer do M,DB. .

. ção' de ruas' não behificia:.. logo seja' aprovado. será suas atlvldades 'graças I assinalur.. de um convênte poderão, entrar em �DteQdi.
Ind'icações des cl o celçamenro de "Pd- -composta ii) dlreção do CO- entre o SESI e a Prefeitura Municipal. deverá, fazer mentes com o Sr. Rolf"

O PreSidel)lit do Legls releltptpedos tõsse esrendl- DEMU,. sendo eOlrerin,lo sua primeira' epreáenração no mes de dezembro prõxl- Hermann através do .fone
lanvo, Zeca I. Klilzke, apre- da ii outres artériiJs�

. pois !J�rig�,ória, � ,Pl!rlici�a�ão mo e devende ter parliCipaçijo etlve quando de . pro- 72 0427" e' fazer a devida
sentou tndtceção sehctran- é baetenre fort� o' pó, em de' um '. represeóla:n'l'e da gamações' que exijam sua presença érn 1916 ano 'do ili1scríção ; completamente

.

do 'Que,o execUtvo �Qnce-·, dias de calor." muniCipalidade 'e dé;l� .Câ·, centenário de' Jll'aguiÍ do Sid. Muiros ,garolos sob a' gratuita.
da um ftumenro para, ope- .' .' CODEMU mara Q CQDEf\:1U t�m o,rientação do maeslro 'Gerson' de. Silva eslão apresen-

' .

d P
-

d dil
'

b
-

d
- .

fi
A .' TamMm se'poderá obterrário! e funCionários . a

' ,

. or· proposiçao O' e I. em, evera ler In uencla· lando muito avanço nos ensaios. ,

,

Muncipalldade e bem co- José Carlos Neves; a
.

diréla "na aprovaçã�' de. ,Um moderno ,Gudio visual que cjeallca. os rrês melhores, ,esclarecimentos

mo, inativos, à partir., de Prefeitura alravés Q- Sr. !>rçéupenlDs munieip.a,is li: campos, �e ação .. do 'Centro Social .,do. 'SE�1 E�u. junto ao Depto., de Iofor,-'

janeiro de' 1916,' além de ,Prefeito, Municipal, ende- �ados às, àrea.s de atuaçäo cação, Saúde e Lazer com narração de· Sérgio Cha- mações Turísticas desta ci-
,

ler solicitado melhoramen-, ·reçou : à ,Câmara, 'Para acima' espécificados'. , 'pelen e Iris Lelliéri conpecidos apresenladores de TV, dade na Av.. G.etúlio Vargas.
lOS por piÍrle da, PÍ'éféil�r. ,apreciação, (maléria> apro

:

pestaquelda .re'uq,i�o, foi ii será mostrado próximamén'te no salão nobre do' Serviço Esta promoção da' SCAR

na localidade -de Tr"ê 8
' vada em primeira vOl3çäo)' indicação, 'do' vere'adór Sacia,l da Indústria à rua WaIrer Marqu�rdf.,.Aiém dis- tem merecido aplausos de

Rios db 'Nórle.
, .

ii c'riação 'do CODEMLI Fidélis Carlos tlrusc,ha da,� S0 ,serão mostrados SUdes d,eslacando em 1.0 plano a
todos quanto tem t(:)mado

Bm olma .indicação o ecW. ,(ConselhQ ,de Qeseri,vol� . ARENA, '�soHcil.ilndo qu� J Préveneão Conlra Incêndios e que deverão ser vistos conhecimento da àmostra,

solicita que, o prefeilo ;eõ· 'virilento Municipal)' a�Jara� "o Sr. Ar,pol,do �
Leonardo" pelos concluiiUes dos cursos de supervisores de ,Se- �.uja fioalida�e precípua, e .

vi'e- à Câmara-iofonnaçõe's' "guá do Sul; EÖlre: öutrl� SchmiU sej� agriilci,!Jde;com .'gurança ,recentemente ministrado no 'Cenlro de 'Treina., ',mostrar. as. J.araguaenses a

a respeito ,908,- prepara,Ii;::, CQlSGlsQ,GODEMUdes!aça" o·!ll!.,.uIJ):,,�ê:�'�,��aldãQJdl"a- ,mtníó"",,4�1iS.�lIi.... �,,', ",. c, �... ;.;".,.",...,<' .':;; ..�, .
__

" "'la!:�_... 2e_,-"�0� ,os artista�
vos' pära' a comemorti'çáo um ,p,recioso ,ass'es80ra- gu�ense", pelo�q�e ref:me·:.., .:�' ,.' ;:;.Tc.' �� .' .

\ -, . ',,' ocaIS.' ,

do." ANO toO" 'im
-

1976, menlp ·ao yrefeito, MiJilici .

sinta a sua atuàçáo 'à fre,ute " .-,'
.

C7
•

Foi apovada noção ,na qual pai, com 'aluaçãO' deslaca- d,e uma .das Primeil,a.ê e'r:n: ,1f0\'u:AilPIill dJ) r 0Jl tfl\ � dJI,r'·p.,rAiltn,11-d] TI
ii edilidade cumprimenta a da nos setores de Irans- presa� ImplaDlada� .aqui V .It:�� <Q.l '§"«U. \U' UI em�� �Ih.v lLemll
Comissão Municipal de porles, sllneamenlo, urba- em jllraguá do Sul. !.

�

,
'

,Para grande alegria dõ sr;' Islmiro e soa digna A,,',cordn . e:ntr�,

eepo�a O,lilià Nicolodelli, tradicional família radicada o;-

Jaraguá ,será 'sede da. 2.a lobimpíada Escofeira.· :!.�l"::.:�l:�� !:�;::�.;�.::i:::· !ilh::� aPD6:,���i
..

" voo8Qão, deve.::á ordenar-lia sacerdota, paslando a

De 14 a 16 do corren- Oerca de 200 Lobinho! das ào meio 8sco,teiro integrar a grande fämí1id de Jesos. Crisco, .interme-
te haverá aqui em Jara- representando· dlverl!l0s deyerão estar pr8R&�l�eS dianEio elltre o homem aDeoB. , ,

.

gui do Sul. a 2,& L'OBIM·· grupos começarão a che-· além de pais dos meni· j "CarI08 Mare08, filho ,benqoi'sto d� Ir; Selmiro e '

PIADA. reunindo meni,,: gar já a partir do dia 13, n,os·Lobinh"s quando,· a Dona OÚlia serA o oentro das solenidades 'que de- é· ratificádo
Dos-Lobinhos· de virios e o acantonamento será jun - cidade ganhará um novo \f'Stão i'ealizar-s8 na igreja Nossa. Senhora das Gra-

'

grupos \ escoteirios . do to so Pavilhão Agrope- colorido gcoma. preeença Qal da "Barra do Rio Oerro, ocasião em qOß dnerA
Rltado de Santa Catarins. 'cuário. O Presidente' do de, tão ilustres visitantes.' aoontec�r a sua ordenaQiio sacerdotal, em ceremônia
Paraná e Rio Grande do ' Grupo Escoteiro: -

Jacori-
'

Durante o pe,dodo de 14 que térl lagar- às 18 horas do próximo dia J3 de
But 'Ao prestar a .,inf()r- .taba fez questão de fti- a 16 do corrente astes dezembro de 1975. solenidade 'que éstá sendo p�rti-.
mação o·' presidente ,:�o zar:que aéantenamenlo é mui, meninos es.tarão e'mpe-· cipada para seus familia.res, parentes '. Beu ,gr_ndt)
Grupo Escoteiro, Jae.ori-' to diferente de acampQ nhad0s em várias com-

I

oil'culo Qe am,igos. " i
•

taba, empresário' Rolf, B.. mento onde 08 'escoteir.os petições esportivas, e No dia' 14 de dezembro de, 1975, às 9 horaB,
Hermann salientou que. estão em contacto'direto desde já convida-se li ter' lugar a' Primeira MiiSa� qua certamente, ',erã
8e tratava de uma pro. com 8. natureza. O eneon.:. população, para que com grande áfluência.·· visto tratar-se d. mais Dm· s8cer�

mO�ão sjgDifica�iva para tro esté. a cargo da COOl:'- sua presenca acompanhe. dote jaragoaeo8e a seguir o seu gIorioBo destino, 'Segundo dispQsto no, re-
o grupo 6li1QP�eiro local, denaàoria Escot,eira. re- de. perto toda a progra- campr,indo a Bua missão alfUés o culto divino, a 88 ferido ajuste. a base de.
pois serão ,oÂ-. aofitrWes gjão de Santa Catarin� .. inação qu�' deverá ser sislência da religião em que nascemos iii em que dé... cál!=ulos do impqslo sobre
nestes t'rês 'dias. e altas autoridades> liga- "

cum_prida. sejalpos morrer, transform1fodo-s8 no amparo da todas' opltraçõe& relil,livàs à cir
-.�;;<; ,

.261 hOfas, um saé'1rdote amigo e eoo-elhe,iro,. um culação "de .;'mer.cadorias
P> ,;,_ ,;, '

guia éspirit08i qua DlíJ8 ajudarA
-

a resoher pequenos -lC.M _;4� n,,5:.1. öperaçÕes

SU'
;..

'e"'�C'i','

�"·le',.r' 'a''ssum','e' , o'
, gove:,r' i:'1, O.' 00 grarídes problemas qae ,nGs atormentam, Ao ElO- inl�res'lIduais, relaliva�. ii

11 .
.1:.1. sejo de tão m'agoo aootecimeQto, apresentamos, 80 gado, suíno vivo.,ser� uni-

("'d'"
", '

'

'R G
.'

1
sacerdote Carlos Marcos OB n0888s r88,eitaso� oumpri-

'

form·izadâ nas ires unida

e 'Kon', 'e',r '

. el'·S' ,V"a'1-' a' . else,' :- mantos extenli,os a08,S901 dedicados' pais, pedindo \ des 'federilliv�5. na form.
'80 novel relil'ioso a 'receber o saoramento da ordem' doconlido na� cláusulas
que se digne' abenQoar-nol. segunda_e "uarta.

Exposição de ·trabalhó·s."manuais
" dei ,",Açãci.'Socicil';·

. ,.

'Local: 'Creche .Constâncià Piazera ,i". J
'r'

.. ,;/'"�; .:).i'�f!
·

Início amanhã às 9 horas �prolonga�do:se! até, 'às,;t8 'horas
" 'Dia 10 (segunda feira),.� às 14,30 bor�s. encerramentó dos cursos

Durante apenas 10 SaOla Calarina· conlinuará
Illinulos a solenidade de . fiel aos ideais revolucioná
Itansmissão do governo do·' rios e leal aos principiolj
ESlado i:lQ,Sr."Matcos He�- que informam a Aliança
tique Bu�êhl�:r�realizad'a' na Renovadora Nc1Icionnl e,

manhã de 3 do 'COrrtaDle e acima de ludo, a sua· açãQ
assistida por várias aulO- como a minha ha'versi'de
ridades;.

'

.

'

.

' �uscar o beln ,cemum da
.

Konder .Reis assegu- terra e da genIe calarinen·,
toul. sua confiança e traD� .. se".
qUilidade no trabalho II ser

des�nvolvido por seu subs
Ihuto. expressando á con

Vicção de que "sob o co

Illando de Mcilr�os Buechler

, I ,

catarinense'e contilndG com

a colaboração. com o incen
tivo e com o apoio, que não"
me hão de fallar, das aulo
loridades conslilufdos.\ d9s
membros' do nosso cole
giado, da bancada d'o nosso
"partido na· Ässembléiá Le
gislativa e de lodos aqueles
que, como nós: com'ungam
desses princípiOS como nós
e ludo fazem visando a

promoçáo e o bem comum

de Sanla Calarina".

Os novos cálculos para
,

8' dedução do Imposto, de
Renda, divulgado através
Decreto ,. do - presidente
Geisel finalmente reco,

nhecem <> ,bajxo nivel da

-

vida do liomem br.asileiro,
no momento. A partir do
exercicio d� 76, só irá
efetivamente p8gar o ,im
postó de renda quem per
ceber o minimo anual de

l

Imposto, de
'_ Marcos Búechler, por

sua vez, disse que assumia
(, cargo "leal aos mais Ie
g41imos inleresses do povo'

.' .',

': • J

, I,. ''\ I

secretários

de' Faze�da'

Foi ratificildo, pelo Go
�ernador KO,nder Reis, . ,o

protocolo IGM 01/76, cele
brado pelo Secretàrio da
Fazendq de 'Sama, Callri·
na, com seus 'co'legas Ld<)
Pa.raná e Rio Grande do
Sul.

"

Cr$ '26 'mil. No corrente
exercício, ainda prevale
:cem os Cr$ 13,900,00 ou
sf:'ja, paga quem tem uma
rendä, mMia, mensal·de
Cr$ 1.20'0,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



POVO�

Registro Civil
,

r
j tÄureàtMflllell Grubba; Oficial
cio Registro CiVil d,o I. Dís-!
trito da (lomàrca' de Jara:guá
do 8ul, Estado ,de Banta

Camr1na, Brasil.
Faz Saber que oomparece
ram DO cartório. exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de' •• ·habilitarem para

oaiar-se T

"&088(10. ,on POVO"
-

fundação: flrtur Muller' - 1919.

CGCMF 8'-436.591/0001·34
• 1975·
Diretor

- Eurênio Vitor Scbmöekel

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

, , .

,Edital n. 9.12� de 29/10/75
Eion Koehler •

Elli Les8m8B� ,'.

I �ocjai� I
Aniversários ,'-

Fez ano« dia 04,
- O sr: Doming0$ Mu':':

raro Filho, em Irati
-PR-.

'

Fazem anos hojê"

, ,

. '

I

, '

SABADO 08;..11-7'&··· . -

A!D&uri Rosa e Ele,' brasíleírç, soleeíro,
Inês 'M&lheiro

,f
mecânico; natural de- Jacu- I

'

tinga,
.

Minas Gerais. domí-
Ele, brasilaíró, solteiro, ciliado e r e s i d e n t e'. .Num acordo .de çavalheíroe como assim foi b@1IlIndustrfârio, ,natural da

em Jaraguá Esquerdo, definido,'os' diretores' dos três graudes superlllerca.Mafra, neate Estado, do-
rieste distrito, filho de Se-

.

dOI!l de Jaragriá resolveram de que em janeiro d.mieiliadn • residente na b I' t f h ã tRoa ,Joio Planischeek, bastião Pereira Batista e de '1976 08 eEltà e sennen QS, ec ar o suas por 81 aOIi

nesta cidade. filho d. ,Madalena Abreu Batisa. domingos atendendo a política da, federação que re-

� � , ,'" ge"'G funcionamento dós 8upernerC�Q08 / brasileiros.Valdeíni:'o Resa e da
. EI�. brasíleíra, solteira, 10- A�sim os Supermercad�8 Jaraguá,�lDer e BreithauptDirce Tomailil Mateos Ro-' duseríäría, n�t�r.al de Jaragu�, não deverão Iuneíonae com' atena�mento ao pÚblico

lia., '

". "po Sul. domíeílíada e -resi- , aos doIililiig08 lã partir de janeiro. Mas em compen_R.a, �ra81lelfa, solteuB, ;pente e� J;ara9l_lá Esquerdo, Ilação, muito embora este detalhe não seja confiro.seor.e,'árla, natural. d,e. Ja-, n:este dI�trIt�. filha de Q';le. .madc ofíeíalmente, O atendimento, aos �áb&do&l po.rsgO� do Sol, ,domiCIliada
.

nno Piecolt ,e de Pauhna derá ser estendido até 8S ,21 horas..Asl!uID' as dona.e r�lldeDte na Rua ���." De mathéPíccclí, ,',
. dê': cBsa e aqueles' que tinham o hábito de faz.:tomo ,Ay.. roso,· nesta c,lda·, / / ,compras de gÀoeros àlimentI�,ciol ao,s doming'"'S qUA,d f Ih d F Edital n. '9,;131 de 03 11'75" w ..e, I, a

,
..

, ,�anc�lco , se habituem a fazer' compra.. ' antes do domingoMalhelr,o e de, Matilde {Cöpía recebida do Cartório chegar. .

'

. Apolama Malheuo. de [oínvílle SC)
Ed iliiI I n. 9.128 de ã'l/10/76 Yalú Pércío Gomes e

Corina Sebastiana Vailatti

.Edital n. 9.127 de 30/10/75 Díone Vitória Píccolf

P�GINA a

'Superme:rcados �fecham

[aneíro

�-�t\RSEPyM homenageou
,'. servidores

'Ol!l ser'vidores "municipais de Jaragná do Sul
fOfa'm' homenageaãoa no ültímc sáb'àdo coto uma
ehurraseeda pela diretoria da ARSEPUM. (Asl9ociaçio
do's Servidores Públicos Municipais.) ,O aCGDtecimen_

. ·to foi em r.egozijo' à pasl!lagem do ,dia do Funeiona.
lismo e em comemoraçio ao 1,0 an:o de existência
da ARSEPtJM' pr.esidida pelo'amigo Cláudi ... Winter,
A churrascada aconteCeu DO Agropec�âtio. ,

'

'<

D,ispensa-:de:l" incorporaç�o
, ,

,
A Junta, do Serviço Militar desta cidade fiZ 8

entrega de ce�tificados de Dispens. do Serviço,Mi
litar a. 96 joyeos ,de Jal'8guá da ,Sul. ·Pela' me,didil
estes jovens de várias., classes ,estAo desobrigados 1,0

, cumprimento do tempo de ,serviç,o' junto) ao exércitQ
nacional, O alcaide Qlunicfpal .partieipou da 1I01eoi·
dada fazendo a entrega dos certifioadol na festili·
dade defronte à Prefeitura ,MuDieipal ,de Jaraguá
do 'Sul. '

'

...

CIRUR"GIÃO DENTISTA
CC.R"C. No 385)

, ��TENDIMENTO�
.

(Somente C/hora marcada)

.Ble, braslleíro, eolteíro,ENDERtÇO: "

, mecânico, natural de Ja...
.

'. 'Caixa POIta); 19 raguá do Sul, domiciliadoR1ia2.D.�:J,30-Fone: 72-0091 e residente em. Itapeeu-jaragqä do Sul • S. Cataria.
=-- . -----= "zinho, nsste �istrito, fi-

lho de Alfredo Koshter
e de Eli Adam Koeler.
Ela. brasileira, solteira,

industriária, natural de: Mario Ceply e"

Jaraguá do Sul. domici· [ectlde Pereira
liada e residente 81Q Ita- .,

poeuzínho, neste distrito, Ele, brisileii'o,' solleiro,
h auxiliar de topografill.'fil a de Afons(),Le8Smann

(domi) nerurel de Corupé,e de Irmgllrd ,lNtzk:e Les- neste BlladQ. 'domiciliadoamaDn... � l'
e residenle ná Rua Robú�

Edital n� 9.124: de 29/10/75 to ZiemilnD; nesta cidade,
Ademir José Anacleto ti 'filho ,de' Joio Ceply e de

Ald' 111 '

Sé' Maria Ceply.a _arla ,p Zia
" .� Ela. brasileira, solieirlI,

- O Dr,' Ilton St.in� Ele, bra.Ueiro, solteiro, coslureir•• natural de Dou-
,gräber, em ()orup'; f impressor, natural. d. tor Pedrinho, neste Eslado,

o sr. Sérgio José Pe� Jaraguá do Sul, domi.i� Cloíniciliada e resideple na
ters;

, ,"_". ,. liado e ,residen,te Da Rua ,Rua, Francisco Todt, nes
'.
_ AntoBio' Cadol, fio, Vera Fiséher, nesta cid,,- ;iÍ! cidade. filha de Valde

lho do sr. Paulino .' 'flu·' de, filho de 'Hermínio Dun Pereira e de Marcilialieta Pedri; , 'Anaeleto e' d •. Maria De- Pereira.
,

- Valdfvia, filha- do Ir. batim ,Aoacleto.
Hermenegildo Manne_; 'Edital D. 9.129 de 03/11/76' Éle;

.

brasileiro:
. solteirb

- O sr. Loreno A. 'Ela. brasileira, 10Iteira, .

Silvio,Miguel Meier e balconista. Datur�1 de Jaragu�
Mareatto Undultrial). industriária, .natural de Roself 19nowski, do Sul� domicili�do é r�si�

JaragulÍ_ do Sul, domiei- dente em Rio da Luz. neste
Faeem anOs amanhã liadá e r-esidente lia Rua Ele. brasileiro, bancftrio, distrito. filho de Albrecht ' Guaramirim'-Massar-ànduba
_ O' Ir. Artur Bortoli- João Januário AyroBo, Balunll de Guaramirim,' SeIl e de Lili Bloedorn SeIl,' ..:

! ,.' '. ' ,

Di; 'I neita cidade, filha d'e nelle ESIlIdo, domiciliado
. A liberação de mais d'e um bilhão de cruzeiro.

S· H fI' !;'" d e residenle Dd Rua F'lorill- . Ela. brasileira sO,lteira, do 'plelo govern'o do Est.ado, a,traV,és do e'mpréstimö ex.- o sr. João antl.go . erc 1,0 opezl8 e ,e
no Peixoto",.•. nO!.la cidade, fi- lar. natural' de, Jaraguá dodo Amaral'

"

lI·arI'a 1Ilada'lena' R'·mpf .. tern.o de 200 m. i.lhõe_ de, dólares,', garantirá a execu�ã.o" 1111
.

,GI ,...
lho de JorO'e .Meier, e de Sul, domiciliada e,tesidente Y

, ,

Ci) sr" Yn"e,lm'uth Kr'ü' Sp'éziá
'

, l' ,.

,

da ligação. "a8faUtea entre, os ,municfp,i,os de Guara·-,
. � ''';" ,

'

'.
.

VerO'inia 'de ctouzcJ Meier. em Rfo da Luz. neste dis '

ger'
'.

',It V mirim e malsaranduba beneficiandogr8nd�ment. a08..; O 8�. Affonso;IFranz,,", Edital n, 9.12,5 '�ê 29/10/J5 ,Ela, brasileira. soJre,ira. I trito. filha de Walter Lemke ..

dois municípios qUe .ostentam titulos importantes na
ner (industrial e verea- Hilirio Dalmann Iii auxiliar' de �scritórió, na'� '1: aeHerta Ralnthum Le�ke, preduçãa principalm'ente dQ arro�, se,ndo Mas8araD·
dor)-. Carin Rowede.r "nllluraI de )ar.guiÍ do Su)I, duba o L0 pro.dutor, estadual, e ,em seguida Tem

, 'domiciliada e residente n8 E para que chegue ao -co- , ,

- o meninG CharIles 'E·l.e.,bra'sl"lll'ro, loUe,iro. d nhecimento de todos mandei Guaramirim
,

"

.

L' Ub' t f'lh d Rua JoiDville, nesla ci a· paS8ar ° presente edital queU1Z Ira ao; I o o 1"xl'II'ar de enfermag"m, de, fl'lha d.a, Joa-o" FelJ'ppa bll d 1 1m Hõ
'

..

'd' LeDl' II T K
.. '"

�. ... 8erá pu ca o ·pe a prensa 'me,1)"ag.,e'm, o Ionssr. D 10. enara,.. natural de Jaragllá do Ignowski e de �ricêll Ema e emcartórlo onde seri afiXa.. ."'

Souza, Sol, domiciliado,. nSide,B' 'Frie:.l'err.ann 100Dowsk.i. do dUlante 15 dias. Se alguém A' h' 't '" t'd 'h' d' L' Cl 'be' U ö ,oubet de a,lgum Im.ped,iment,o e aI mUI o VGII a a omensgem o IOns,. U
D;,. 10 i: te, na Roa Jorge Czernie.-' I" ',' á 'd'

'

é'"
,..

tI t d"... Ed' I
'

9130 d 03/11/75 acu••-o para os fins legais., CentrQ. lr.eção� ..
t ,QDlCO,S e ,prIDclpaIS a. e .AS •

a
J, W,.I'CZ. nasta cidade,' filho ita n.· C;.' e, . .

J,

D t tAUREÂ MÜLLER, GRUBBA CM'E quand'ó da VIsita do" governador do IS ri o.
,

..:... HenrieUe, filha 'de de Erico Dalmann' e d. JoãoAbreu,Pereira Batis�a e Qficial L-lO, divisão IntElrnßcional do novel clube deCarla e Hans Gerhard Ela Riegel DalmaDn. ,,' ===================;==========;; servi90:·Homenagem�mer�êidá.' �Mayer; ,

.,'
Ela, br8llileira _oUGira,

II
'

,

.

, ,

::;:��:lr:E;I:i�; l��fi:;�:�::��m��;;�' A� Anotações de Geraldo :,José )Iizí •• Direito di CIRlBrel de, )1"11••• SII
�_8;;.ra, Alta B. Mar- de, filha de Herbart Ro. VamOS Ajudàf a APAE

'

"

A·v I'S o'

weder e de Adel, Dom-
, quardt. ,

'b.ck Roweder. A Associação de fa�s e Ainigos doa Excepcio· ALBERTO OALMARCO, Comiss'iÍrio ,da
D· 11 nai, desta cidade está realizando" .uma< oa'mpanha CQ'õco'rdala da fi.rlna. CONFECÇOBS' MEieR.

. UI .Edital n; 9..126 dl-30/10/75 que consiste na angariaçió de fundos luficientes ,LTOA ,e.slabll�cidà ii Rua Rudolfo Hufeouessler,
- ,Osmar M'eier, em Adalberto Piecoli e " para que o órgio assistencial presidido palat Sra.' 109,. ,nesta praç�, avis. ii lodos os intereJsado�

Estra,da Itapocu; ,
. Maria BODomini, ' Tereza, Njcolu�zi possa f,az.er frente com �u�a reais "qUI se acha .iI disposição dos mesmo., ,às 'se�un·

.

,- o sr. Euclides Pio- 'Beces_idadel. Louve-se tambéin· ó interesse direto

I'das�feiras, qua,rraS'fe.
iras e'

se.xIIIs.ftiras
lilas 14 às

oinini, $m 81.0' Paulo;" Ele, brasileiro, solteiro, DOS integl'antes do Lions Clube Centr9, padrinho 18 horas,' em .seu _
escrilório iI Rua Duque de Ca�, lafrador, nata'ral de Ja-:..... Mauri, Gerent, .m

taguá do Sol; domióilia-
da APAI que pr6sta ajuda direta na' campanha. xias, �66, na cidade de C��pâ.'

.

'�8torga :-PR�; .' , -do e r&sid9Dte em San- Atualm'ente 'sio 21 crianças, nO••08 irmãol excepeio·' '.' .' ,

- ,; sra. ,Sltadra Pe- nais que recebem atendimento direto de p'_'ofessoraa
•

ter'l GiroUa, na Barra do t. Luzia, -Dest. distrito" especializat,tal com luncianaménto da ,escúlinha 'na'
Rio Cêrro;

. 'filho de: Artnr Piccoli •
rua Pastor. Ferdinand Schlünzeo .. Colabore com a

':', � a srta. Marli. Elia- d,e Olaa da' Silva Piecoli. APA.E, e o nosso alerta para que as auto,ridadea
De Strebe.

'
.

Ela, brasilei'l'l", BoUein, municipais e ,nos.los representantel!l na Assem1bléia

Dia 12' iDdllstriária, ,natural de Legislativa, solicitem a, deviQ�, 8utol!izaçlo do. go-'
JBraguj ,do'Sol. doa'icUia- Terno �o Estado para o fUl;lciorraméDto do órgão DO

'

- A Garotinha
.

Jacij da e residente em ,Santa antigó POl9to de Saúde: Pedido neste s�ntidq já foi
.

Rubi. Rank.
.. Luzia, nute distrito, filha feito ao Deplltado OctacfHo Pedro Ramol através'

, - O Dr. Murillo Barret- d. Angelo Francisco Bo� do edU Gi Neves: . _

todeAzevedo(Advogado) n0D!ini e d8.I�nez'Loren- �

S'EI.N''A'I 'a"b ,.,

o os ,cursos
'
- a Srta. Edla, Hardt zenl BonomlDl. ,re n V

.-- o Dr. Fernando:Artur
'

"

SpriDgmann, médico em .____ Os. interesl!lados em freqüentarem os cursos dê
Estréito - Fpelis,.. 's C' 'B Mecânica Geral, Eletricidade e COltureira Industrial,-- ra. arm.em eyer d

-

S t' d C
.

d
.

T
.

_ o Sr. Geraldo Meier, de Paula everao procurar a ecre .rI8 o entro e reJo

em Jaraguá 84' "

, N" t F 'namenta do'.SENAI na rua Walter Marquardt. Há
�; __ a ·Sra.' Hild:egar,d, es�

- arCII.. AUgui o er.. número limitado de vagai'. as inscrições serão
razza, d

"

d',posa do Sr. Rudolfo Kres-
� a Sra: CamUa Isb�r�'· eDce'fra a& no la 14: do corrente. '.

lin, em Rio 'db Luz Vit; ner, Schweinle
-

Ir",m'a-o de Geles-eI rec'ebe , .

.:.....oSr.Wald.marKal's· r� ...... �' ._... �tte;_osr.Nil�Z�pella,8m Dia I�:neuKalteller ", �omenagem l�D;:;e�;;;:�;;a�: 1
'ltapocmzinho; .' -

.

Nivaldo � Hoffmaan O Empresário gaúcho Bernardo Geisel foi

,
'

'i
.

- lIolde Maria StlDghen. em Rio' da Luz. agraciadp na fllUma sexta-feira, e� Porto Alegre, ,-. '" II A.DVOGADO· 'II"
"

. em Cambá -PR-; - A Sra. Iduna. esposa com o titulo de "HOMBM DO AÇO , ..ele .que desem" >'.,
"

,

,'
..do Sr� Arno Blanck � - penha as funções de Presidente da �ço. Finos Pi-

' 1> •

.' .,'Dia 13 Nov. "
, _ O Sr. José Miguel . ratini. O irmão do Presidente Geisel ncebeu Ó8 Eltcrit6rio ao lado da Prefeitura

'

, . _ C.oll1a R.4081i0Dl08 Scheuer· oumprlm!,Dloo do .mpre',�rio. �ar.gilo'D�tt. iDeio· 1,� JARAGúA· .DO lmL
'

... lo
; _ o 'Sr, Arão PaBlo Pe-' "Aos aniversariantea.1 ,liT. de laraguaen&!e Jamuo WIest na quahdadde de ,

� '�;- ,lreira
'

.
' Dossas felicitaçõe."

..

'. diretor da Associa9ão do Aço/Regi�o Sul. '. ,....,., ......._.� ..........�����

Ele. brasileiro, solteiro,
funcionário plíbfico.' natural
ae [oínvílle, neste Estado.
dcmícílíado e residente em

joinvillei neste Estado. fiI�d
de Agenor GO\Des e de Lout�
'�es �BarDo,�al do��s"

,"

c Ela. brasHeir�. solteira.
industriária. natural' de Jara
guá ,da Sul. _ domiciliada e

residente nesta cidade. filha
de Ahtónio Vailatti e de .Eli
Bork Vailatti.

\ ,

Edital p.. ,,9.132 de 04/11/75
Leonhatdt

.

SeIl e
Irad Lemke·.'

Segundas à, sextas feira&!: 14 às 18 horas
.

Sábad'os: 10 às 12 hÓ.ras
R. Pr,ts. Epitácio Pelsoa, 405 _ Jaraguá do' Sul

Telefone 72-02�2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Indústria Textil 'Jarita 'S.A. B I u In 'e .ia u 'ßISBcllçp,ß f. ßC8:"B.eiBgllII� Ber.ird. fieiae!
(,.., ".

"

.

"

.

"", ..' . �\, ,.; -. ,.,.' •. ,'" .

\ ,A �ssóciaQã9 do_Aço He'g!�Q Sul, homengeou !l�,.I.Ö,,G.O.(MF): '8�.:430�610/00t..15. ,'.. ' z ,"
" .', • .... ",

,.

,cha 31 de outubro último em Porto Alegrt' o '.pro ..

Assenlbléi� 'äeral Oi-dinádâ .

.

-lch kam vom S��den hergezo,gen
,.

'.'

Iessor .BERNARDO G,EiSEL, Dírf!t,or 'Presi�e:nte d�
•

. ..
. .

.'
' q, Und haeherre Qllçn b�I,�v d�r Stadt, "

Aços"Finos, Pirati'nLS1A com o .troMu �'HOMEM DQ
,

".
,f COrivoca��o ,: ',', , .

�

.
-: -e D�, W()- der iras8�.,:êtr()m .Im �og�o, ,,� i') AÇQ'�, pela prímeíra 'vez strfbuído pela entídade e

Pelo presente, .@dital Ião convida'dO,s 08 eeíoets- O!�. B�rge e:fa,� Ye.rlass�o �at, ; "que. terá carater .aaueí. . .. .". .

'. '. .'

(as de Indústria T��:ti�, Jarita �.A.·' a; se: reuQÍre,m �[)p lag, lang �ID,�\e�tr�ckt Im. Tal, ,

, \

.

'I'edos OI sócios da referida Associaç'ão fo,ran\
em Assembléia U�ral �Ordinállia em.�su8:séde soeíat St��t",�lum�nl1.u,:lm lonnenstrahl. '

" 'convidados a partlçípar desta 'slgoificativa- '''bome-i
em Itapoeuslnho, ·n·est�.�tiÔi�fpJ9 de J�raguá.doSul•.,t

.

'.,':, ,'�
" '·t,' ': ".

,;
nagem. � .' .

.
. � " ,:

Estado de Santa J,Cata�\na. às 08.00'lÍOras.:dp du};' 29 d� Vom klelaen ktrchlel.n -,ay�, dem B.�rge·, , , A Diretpriada Unidade -ds A.A.R.S. .(le Santa
nov:emb�ó.de,1975:,p'Í.{r'a deHbefar�-m, SPbre ,a �eguinte,: ,W_o man vor 001,1 ,die kbíee J>eugt,. , Oatarina, nas ,pessdas dos srs. Jamiro Wie�t, (D!re{
,

'

.

".' Ordem. ,dö Dia .'i .: ":'�., ,'. BIS da" :WO, der. KO!,ßp'ex EIer werke, .

tor da Metalúrgica' João Wiest de ,Jaraguá do Sul)�
.

1.-, Exá��,'. d!'S�U��âO�'�'"�cleliber8ç�O's4Qf'e,,, Ó, ��hi�l��:ea�:h '�::�i:k' z:��d,i: .

r.
Ego:ri. R LiR'çhkll .e Gui�o. Grab!,.·, se; fizera�

relatórIO da dIr.eto..rJt:�. l.lalllnço Geral, 6· re�pectIYQ> .Ei
.

BI' ': fi r ... f'd
g

1.; 'd '.
prese,nltes beD! como.._Djõi demaJs a8s0Cl.ad;0�.. i .

demonstrativo ,d:e resultado atinentes. ao c Exer'clcio ,�, .
n

, ,:uT�n, ar �g;a,}} �m r,n,. .

., �
, .

.
. I , '

8ocisLeneeir8d;ô�'�Qi, ai',: d:8' agÔsto de 19,75, JJ'em. co;.:':' 'S � war F'$ierabend' r áuf' ·"deo, Pla�,íeD h,.. .p:'r'··'e":I....,e.'·�.n,·.·.-I·..·t.h...··"" ·'.,·.·M:,"·...

"

'a'
'

n'.,te,'f,.a'.'.':1 ..:.!.'.�.fR'"�:.'.·)·.ll,'·;··...'.·.u:l n;. ••êesmo o respeo:tivo' patééé,r. do Çonli!elho ·Fiscal.
.

.' S�i$ !ri:oehUch' Frá�tuo(i' Kioii und Mann' I� y '."�, U
2 - Eleio�rr ,�o :CoDselho Fiscal para o. Exef Ich: musste 'mich 'zu i'hó�i:J 'selzen" ....,' ..

' .' , ,', ". c' '- •••• f'; , ,

cfe,io-de 'l9,'Zf»-1976".)�:· . ."
.

.'"
) .

'. Und, freúndlich laeblen sie mich 'an. "

';� ';', Com: .Vistas" 'aô' ::'lJ�e-ôteilár-iô,"
.

'�oTAASSll,��P8,:.d�'lnt�rêsa� dà �ocieda�e. '"
.�. f:i'� Fri�deJ11a'g �uf .Slad, Ilnd:·Feld,

.
.

. " .: ;' 'i c,. ,

.' •• , ,< '');. ...:;.
,

:, ,

.: �c .8111 S8
.

dlSPOiiUção . dos senhores ':. Als -gaeb', 5 pich'IS ,B0eSe's à,uf deI' ,weil.
..' .

"" 'S'eg'uodo, an.uDciôu f.onte da
...·ri..u'ni.c,".Jrp,ralid'ade, ó.:

_ .

8clODlsta�, Da sede 80C1S], os documentos 8 qQe se
. ..'

.
- . " ._,

refete o art. 99 �Q" dec'feto Le,i D.� 2627' <Ie .26 'de Iéh "'d:atJk'�eu�h; 'Freuód.é,�· f��r; (li/slundén ' Pr,efei�o.Eugênio Strepe, _dever.
.

iJ;fi'ci�r,'-.uil1S série

letenbro de' f9'40� .

. ....:' In .e.Ufer sc1;toenep Blum�º� tadt� �. ,'.... '/, '.

' de cänta.tos, com' ohí1::ies"de serviç«(� c(pessoas (Je
. J8ra,guf'�;9 ''$-0'1, 10 de outubro de 1975;

.

Vi�r,Freud'ê habeich gefilóden:;' .
"

".' .;,
' ':destttqile,.:na vida','profisslonsl e ;so'ejá!' de Jar�guá

Indústria ·Textil Jar1ta S.A, .

. Ab; Schoenhe'ir trank ic:h�mich hier.'satt. "

"

com' vistas.a distribuição-de tlll'efàs. para 'os feste;
j9âo' LÚc-io' da Costa, Diretor Presidente Es, w. i,lre.n Ta'ae vol, teiV G.lti�.ek.·. '.... "

.. :jos 'do "'ANO tOO", Es.tá,' .e$queöiatizad:o :ßlD planQ
'.'. ',' ,"

.

.' , ". . 'fio. ,"'que .n,revê '.8 ·cria.ção de uma comil!l.síio'" ceniral Or�,,.
. , Und gero dénk ich ddràn z:uúe·ek. ,.. ,

'

'

...� \< _

',' Eslado de Sanla Catarina ,.'
. , ....

," < gsnizadora que: tàrá .Presidente, Vice. Secretário e
.

.

" .., ..
',' , Ích':"rrtusSte' meiri�"Str�,sse :ziehén,. ;'

,

Tesoureiro, e cujã eomissão será desm�mbr8da eIri

.p',.:. 'r"'",e',f"e>l-t·u·,·f·.a·.· My'..n,l�n,.·,.:I-·p.'.·a·.' ·,1" .... '

..

". "e "A� Kreuzw
...e�.'wq'n�f" �ch, mJc�' noch, 0,1111, várias, para a divisâc) equitativa e quantitativa de tra� .

.

" . U .' ,Das ..J.etzle zarfe AbendgluefIen . ", .

' balhos afetos a Uina programacã,-obem bQlada.Soub6�
{:;f!g hingehaudj:f� autSr'ãdt' und Tál,'

,

. ,se, àio'da que o ch.efe llo poder executivo looal .anu� ,

'.

;J
'

.

'.

d" � 'I'}"
',. ir,IéQ rjef dir�'zu ,b'e!,m' Wei'fergeh', nr

.,.

.

ciou. dever·�e . iniciar nu� ourto _eslpaço "de tampö'
OrBDUÓ . O 'uU.,;- .. ,. StädcBlumeoäp; Auf. wiéderseh� n: r estes'contatos que 'se.:vei'ificarão através ,de reunioe!!

. ;�.
'

.. <:
.'.

- 'RudoU HirscJ;Ifeld, São Pa'ulo para que os planos sejám: colocados' �m prática;:
.

.

.. lei' N.o 573/75·'
' ,\. Zum Grundungstag., 02109/197'5, Espera�se P9rem qu� durante<uma seman$ :tenhamo�

,
.

.' .

� ,.' .

. uina programação conjunta, esportiva e socialme-nté'.

ModifiQa' o Artigo 143 âa Lei 0.° 532 de 3J/12/74. '" .

8e fahitid(,l, m�,it() embora qu".lque�, solenidade no.EUGENIO STREBE, 'Prefeito' Municipal â",t ,Ja� 197.,�, ,

. , .

raguá do Sul, Estado d'e. Santa Gatariua, riO Uso, 8' pr,óximo ano seja um\Poiltoaql�i8 na programaçãç_ ,d��'
,

..

,
..

'

.. Declara 'de ulilidade públíca·. '.' , '.'ANO 100" Dura:n.t� e8t� seDiana se.ria, feita uma pilO;\I!Iereício de �ua8, atribuições;
.

,. ", '.', "

' .' .

ã
_.'

t'
.

d' b
' .

.

' 'Faz sab(3r Ja .todosos,hábitantés deste Muniéipió
.

,
.' '. "'i' 'gramaç 9 m�)'� lO ensa.quan o se o 8elfvar�a �quJ

que a Câmari"MlÍnicipal 8(1)0'OU e .eu' .liIsnoióno . a O, \ GO,y,ernad.or do .Es,t.ad,D. 'de',< . 'ã.pre�ença!ie (�m maio!'i númer:o d,a pessoas de

seguinte lei:.' ,

.

..',
'.'"
.. o�tr88. 'pläg/iS; .":

.

,

31/12��T�a!�o:r���e�r!g:8:!�ot�Ílr�:!ç:�� ,532., de ". Sa ola, C a,l a ri na' .,
>,

Oll DI'" "h"
.

dO' p'" f -t
r.

. ART. 14'S.9) �'O' impol\\to sobra a propr'iedade
.

'/ S· espae OS O r· re el OPlIedial e Térrborial.Urban.s' será cobrada sobre ,_o
. Faço saber· II ·todos os habirantss, deste Es�' ....'

, �,

li '.,' ,' 'I.ado que ii A�seinbhHa l,gislaJiva' decr�fâ e eu "�'talar venal dojr.li�ve:l, �d;...a\s(gl1in'� torma�, sanciQpo a s.eguint.e. lei: .c' '.'
.

•

. .P�b.licannlÇ>s. IDo.'J';e m;ais' d6is 'despacho;-
.

I - 0.6% (8�IB, _deßlmt:fs_' por cento) para, .0B ' "':7'_
. , ,

IÔlö,eis ediIioadosf': .�",�,.. ," ,'\ ", c', --i' . 'v·' ,+ �: .' v';Art 1°.- Fiça.'dedarãd·a de 'p1:i'I,idade púbHca. öö"dí\ Carlinhos:- ',e. -{'�'" .�

'. II''':::: 2010 .(d'OI'S P'o' r' .. c"'.nt·o,) ps·.r·a ·o·s I'm"\le' I'S 'sem ii: SOci�dade 'Civil da '\Guarda Yiullante de-S�ritàCB:llrinB • ,"
C·
",' �' ,.

"h'
'-

A'
.

.

' .� .

II
•

<7 ...._ de lazario & Correil",'com sedEi e foro o'a Cidade de ;
..

·asa wardili iii - t""ede pegamentQ .de,material
edificação.

.

'"

",
'
.... . .'

R" d
. S' I'

.

.' ,,;"
.

. . fonnecido par.lI obras. Sim. Aplicamo lo-na pracÍJ.lha de
ART. 2 o) -. Esta lei entràrá em ,'igor na da· �o Q' u. ..,

.

"

....• .

'.' Nos.8.a Serihor..a, à. 'entr,ada da 'Chur,rascai'iâ Meu Tio'. Art 2° � A In·lidade acima mencionada ficamta de SU!! publicação, rev0gadas as Jdi,spOlilições e.�. as�egura.,dos lo�es 'os dll"eito� � pre�rpgatlvas'da, .

Pião". Churras'caria C9m, pisJa de danças,luz negrà, sol�
contrário.

,

.

. . "

" ,r.'
. ,

l', . • c • . chuva, 8ombr", ar livre, rodà d'àl'lua, rio, pedras, etc�
. '.,Pala.·c'1'0 d' s' P·ref"'I'tu"a Munl'cl'paI, de Jar.ag·u d'o legHslação 'vigeni�.· . .," 'Q' f

.

b 'I
.

�

d 'Ch
.

'" • A ". E I'
.• '. d' uem .va'l aos amOBOS ,'. aI es- ou seres'as a�. .

urras-

Sul, ao's "'.9 dl·a.liI. d"".· me'S d,I> outub'ro de 1975'. rf u - sla' el en'lrara em vigor nal ,ala"
'-J h d N ' Q' h

'

,(,j u" d bl
- d' d' . - . çaria, passéJ, anles pe a prôc'n a. _e· ossa �én Ofa, e�.

, EUG.ENIO· S·TRW"B.E, Pref's'1'4.0, 'Menicinal . e sua pu icaçao; r�voga as as ISp08lço.esem. ,

, �. I '" c�inlrário.' '.

impressionado ,pelos seus �o.c(!S ol·hos virginais, perde
, A presei)'te Leil fói registrada' e publicada ·nesta

Florian«?polis, 08 de 9UfUbr$ de lWó qualquer f.lIá intenção qué lenha n0 J,eO!!"ámeDto.< 5ntra.-se
Diretoria de Expsdiepta, EduCàÇão e Assistência So 'Antônio Carlos Konder Reis ...puro e tranquilo, ilmaQdo;se mais :ao prõxi!,"o, ou à
cia.l{ a08, 29 dias do mes de' oumbro de 1975. .

Z G próxima. Cr.e.io.. que é a única churrascàrii dan,çdnfe do
, \'"

'

'any onzôga," .

.

.

\ Astrit K. Schmauch. Diretora, Plinio' Joselinode Azmabuja Bueno
'

muodo em que se faz 9 sina'l da crUz ao enlràr. É qU,e
Viclor Fonl�na

.'

_

<,
,

ali eSlá: com'o disse; NO'5sa Senhora; fiscafizand'o ii

Salomão Antônio Ribas 'Junioi' entllada� Sua imagem, ao' centro d� um pegu�no Jago,

PauloÖ\da costa' R�m.ps· . sempre fIoridoi IlIben.çoa, com o dlhar os.' que vão se

I B" I 'I , , djverli'r, ou almoçar: Por' isso a diversão é ·pu'" e ,a re�van
. resIe" ooale:' -:

.

feiçã.o, dispen's..

a \.0 . Sohrisal. 5, se j) fr�guês é .p' iedosd.I
. Albino Z,eni' .',', '

.

\

. Sebástião Nello Ca.mpos ' ci'o extremo, pode, ao entraI'; jogar- .u'éJ".mdedil no lago
Helio Anjos Orliz)ó. '\ ou molhar nomesma li ponta dos dedos e ,per&ignar�se;\ .

Ary Oliveira, .

é, verdade que a:' �gua dolago 'vem de ouJrotJago que·
!Augusto Bafislt'l Pe'reiril' fie:a em oufra praça, em plano 8Lipe�ior .. Esse.O,utro lago
Feroa'ndo Jos.é .CaldelrB 'Bastos .

é mantido pelo xixi do Ma�equinho,rr.às, QOOilfto o xixi
Nicolau FerQaildd' Mal'burg \chega ao lago de Npssa Senhora, é, OleifO;: �ira ' água
Décio José do L.illYo .

'
' Ib2n,çoada�., ,.: .

;-;:"
'

:j
,

e;
\.�. "'�. ;'

'/<
�

, �r1 f'

X. x x
., .-d...

" : J.
�

."'" (

'.

Agropen - Pague-se ,. formicid·a Mirex, Comba ..

.' lamos l!. ,formigá. Ou o Brasil destroi a formiga ou a
formiga destroe o Brasil. Devia tía'ver.uma Sudene qual-'
quer coutra li' saAva; P,.e.�, Sucuva _,' SUperiJ,llen,dêoCia

·

de Combale à·Sâúva, Sef que .e�islem o.utros a.oimais
·

predQdores' mas, �.Dfim, .hão juslificÍllm .a criaçã'o de u'ma

_j. �uperin'etíc!ência. Por ex�mplo, os �a:!Qs. São tmimais
nocivos; mas, para elis, Já e�i.tQ �inha, adorada esposa,

. numa rUla sem quarlel ,Flco 'alê com ..pepö. Persegue-és
'tanfo ,que'conseguiu expulsar todos que 'vinham cl no.ssa,
cozin'ha: Fugiram espavoridos. Todos menOS um, O
"Teimoso", coitado! Tem ii ma,gre' a de um arriala. A'
noite, minha' querida esposa 'guarda tudo". fecha, Iodos
QS ,armarias da cÓzinhd,. lava ludo, amarra a tampa da
liii�a de. lixo, cobre as m'esas,:cobre' li pia; cobre o fogão, :

nem' miga,lha 'fic� no. chão, e, não sc1llisfeiJa,. col'oca, a!:-
.

madHhas (que desarmo) e' arroz com.Neneno em pOOlOS
es'ralégiê�e, PO,bfe D.João R&1tão. Já o vf, fa�iDfo; çoei",
rar alimento envenenado e rej�ilá·lo! Passou ill,é, a ,co-_
met· matéria pláslica. Finalmenlê, creio €f.ue �ão reajs··.
,indo/à fome, comeú Ö í;lfroz. Encontrei-o Ir'ôpego,e .

CÓD'!' ,labiriOlo. Andaya de ,,)cado e, nem conseguia fugir.I
" Dei-lhe leile pa�a anular 10' veneno.·Salvou�se. Está ve-

.

•

I·no e soh'lirão, mas "fiã!) se nluCila;�. li fei�.oso. Quando
·

posso, p& ,escolldídas, 'j(i)go-lbe ppr b�ixo da 'geladeira
'. um pedacinh9 �e' pão: e :Colo,Quéi, junto ao llIimen"o en- .'

.

ve,n�,Dad()! um ,p�qu'eQô flesenbo d'é}cavéira� É 0 máx!,no I

DI;lt5çer.;' g.ue ,�'po�,so f!ilzer, mas' (rão, sei, plé quanqo �. "'e�isliá. E ..

'" o�phlr é'q�e a CQliuQe!ra. M�ril(l,!.?u.�\e,q,nd.nha,àdà'
rada êSP05�, ,conlra, o pobre '50he:lfé!0:',' ...

Voltaremos

Pelos 'meus braços pe�feil().s,· .

Quanâo há lantos m'utilados,
Pelos meus ólhos 'perfeitos, .

.
QUdndo'· há, tantos, sem :Iuz;

Pela minha voz que canfa, I

Jaraguá/ do Sul Cidade da Azálea pelàsº;;nnh:: 1;:'::J::eu:r:���'a�,
, C��ti�ua � cflmpanha que visa 'dotar J�rag�á do ,", Quando tanlas mendFgam,

.

.

Sul çomo � "Çidàde. da, ;"A_Z�EA" ,u�a flor abund�an-
.

É máravilhosQ Senhor
'

te t::m jardu;ls de nosso mUDlclplO. l\ ,IdeIa' lançada pela t .".
Comissão MllnicJpal de Tui�mo encontrou réceptividad� Ter um lar para voltar,'
entrei. os jovens que compõe a: Comissão Intemá <;Ie Tu- " • . ,; , '

_.

rismo' São Luis e assim foi indicada a tcol�tâ .. de ' latas .'
Quando ha faQlos que nau tem onde ir;

CPID mudas d� flor qq� serão plahtaq.aS em locais estra-,' Sorrir,
.

'téW.j��s d� ·cidade. '(rÍ1a }0inville, Wa)'t�r Marqt;',a,rdt) _além. 'QuéÍndo há tafDlos que choram; .'.

de Jardins, praças e em tt::rrenos,baldlos gnde o. mato Amar,
, ClIesce viçoso 1:.10 c::entro da' çidade. Alertamos os prop,rie-

'

....<' •
.

•

tários desl!es t�reÍ1ós' para ql:le efet�em,� deVida· limpe- Quando ha tantos que �deldm;
Za, para qtle possam \ser plantadàs ,AZALEAS, e assim S9npaf, '-',,.

.

nosso m'qnicípio Ií�ni tl'aba�ho simples Dla� de a�tQ 'a1can7 Quando h�, tan,tos que 'se revol:Yem em'. pe,sadelos.·ce tenJ:1a um atratlVO'a maIs.,nO),comexto de 'COlsas qlle Viver
' '. .

(

Possaoi de alguma forQla" sugerir . atração' aquelas que
.. ,

.'.
.

>I' �.

deveião,nos visitar e� 1976, Para 'a éscóla queconseguir .
'. , Q�ando bá tanltos"qu� ;�ó,rrem anles de

ntaior n\ímero de latas com m'lldas identIficando já a c.9r 'Sohr-eiado,'ttr pouco a pedir,.,
c

•

", "

da flor., a' CMT de fal'ag'uá dev.era ofe:recer I:lQl :pl'êniio .. e tanro ii agrade.cer.. :,
de valbr, à título' de incentivo.

.

. (Michel QU'OiSl)
.

,

,locia�ad8 Esportiva B Ra,crlativa
.'

.
.

"VIE·IRENS\("'::
• li"

,;

:--Àssembléia Geral Extr�ordinária
; (

,�onvôéação
,

.
FJqam cOJ:Í,ocados todes. os associsd,os da

Bocie'dajje Esportita' e Recre!iti'a Vieirense
para a Assembléia Geral Ellraordiniril li ser' rea1izadê
em sua'iede. 8oei'al-, sha a- Ru•. Join'fille,

.

0.°'
2070� no dia 09 de NO'femhr,Q dê' 1975 às 8;DO
h()Í'81i1 para deliberarem ,sôbre a $'eguinte.

.

, .'

,

, \ 'ÔRDEM' rio' DIA "

.

.
'..

.

'.-

,
'

'(OlDDL
Á

• • � J

.8) Alletaçã'o: dos Estatu�og
,

,

b) AS$u_íos de interesse' da Sociedade
Jl!ragl:lá do Sul, 23 de ,oUtubro d.e. 1?75

,

/ Imandio Schmidl
'

.... ,

'f •

.. ObriUlldo Senhor,'
\

'\

..

, PresÍ'fl�nte
.'

"

•
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Entre noBESC.Tá'assim de gente conhecida'.
(

� .
.

<

f' ,çpnverse com os caixas, com o contador, com o'

;J t. gerente. .

1;, Tudo gente conhecida;'
.

'
.

';;'
São pessoas da terra, vivem e trabalham aqui.
Por isso, quando você tem uma operação bancária a

reallzar..tudo fica mais fácil. ,

Você, vai tratar com pessoas que entendem os seus

probíernase tentam resolvê-los porque você é gente
conhecida.

'

;
I

"

-: I

,

I

.I. ,I "

L

I!\:I BESe .

,�.' , �
(

,

� Bancodo Estado de SantaCatarina' S�A.
,

BESC,O BANCO DA GENTE '

"

'

.

.

I �t .�, .--:v.�.�/""'-;'';
.. ,

_���'lo'� . ...

-......
".. ',.;

.

. '\' GOVERNA� É ENCUR.TÄR DISr�NCIAS .

(

.)<

,

'\

Di,ulgar,á:· Ce�tenâ�io- Açãot Social ,.Promove,' Curso IBGE- Coleta Dados de Produç�O
, I'

' I. /,' �a próxima . sei.JJnda feira às 2 hoeas- dá Il,rde \

Em resposta ao oficio 'endereçatlo, pela Prefeí- -: ",'. " �, "

'"., .
'

' haveré ,reQnião DO audírõeto dá Ass()ci·eção (C,omerc�1
tora MUJlicipái oe Jaragué do Sul, Edáard� .

Santos, A Aç.o. Social de ,Ja- Ce�ro e a. novas volun- ' e Indushle], quando o IBGE fic'ará clente da produçao
" Lins da BESe Financeira confirmou o Interesse da .r�gu� do, Sul acaba, de t'rlas,' em número supe- agropecuária de nceeomuatcípro.Blememoa da ,ACA
orgaDizaçij.o financei'ra em torno da publicação, ti" promover curso de 'treí- • ríor a 40 pessoas, ,\rece- RESC, Si,ndicálO dos Trabalhadores Rurais., DeplO,
dados do município especificamente com r.elação BS' namento. para

.

Pesseal
,

bendo todas e�a.s o [com- ,Agropecuário da Prefeltura, COOESA e o Prefeíto Mu
festivida«le's do cen(enári'o nó próximo ano. Oomo v:oluntárl? ,p�r Intermé p,e.$8;Dt.e ,'certificado de' nícípel Eugênio SIrebe, deverão ésrar presentes ao eo- �

já anunciamos é desejo do Prefeito Eugênio :Strebe' , d�o da �l.vlsao de Ser- partlclp�ção, ," coatro que definirá li exemplo do que ocorreu nos aliOS
fazer .eom que, e dependendo .

dos entendimentos, VIÇ� BOCl!l1 �a.Fundação. �., curso .

em apreço lInIeriores, o' 10ciJOIe e nosaa produção!
'

'

"

divulgar nos Talões de Ohequea do Banco do Esta l:eglão. BrasIleIra, de As; ,veJo de 'preench�r, u�a' ,As pessoas que peructperem deste encontro, tam-
o do de Sallta Ostnna, um convite par,a que todos os ,llstêncla. Com,pareceram lacuD� -no servIço de bém i'rão' à Lages, DO «lia' 15 pare acompanhar

I de
ca,tarinenses tomem conhseímsnto 6a efeméride do ao _cur�o, ,. ).nt�grantes 'rela,oe!!, com que a AçãO perto oll 2a� EXPONAL. para colher subsídios quanto
"ANO tOÓ" em 1976, sendo psnssmento fazer ídên- da. Açao Sa,c�81, Clu�e S�c�al desenvolve as sues él furur�s ,exposições que .se pretende ,organizar em

tica divulgaç�o ,através da OELESO. (Pela boa von-' )188. Voluntárla�., Aç,�o ª,tlvJdad�s, em Jsrsguá Jaragua'l quando dos fe,8tejo� do, "ANO ·100·�.
-

tade do Presidente da 'BESO Financeira é de J�
-SoCIal da, Barra do RIO ,do �ul . \ -----

acreditar que .. idéia seja realidade It qu'e:"ol cata- --------.--�-....;.;.-,�,---- Salário-Fa,mílià' ,ara Trabalhador iluralrtnenees sejam, cient�ficado. do 1.0, e,ntenário de N"agíb 'Zattar' Cumprímenta Stre'be '

Jaraguá do Sul. -
,
,I ' '." '

"

" ,", Brasflia (SOIRP) - o 5en�do aprovou ,projelO-, do, Se��dor Ilal�vio CO,elho (ARENA/MT), estend��doO Vereador Iolnvtlense Nagtb ZIliar ('ARENA) o s8Iarlo�famfha' lIOS trabalhadores rurale. Pelo proJelO
endereçou ofício ao Prefeito 'Eugênio ôtrebe, cumpri. IJg�ra aprovado, os Irabalhádores rürais receberão, \ por
mentendo-e .

por ler sido, escolhido como. Um dos 10 fHh?:nieDor (até) 14 anos:ou por filhos iDVálidos,"d quall!i' ,

. ,,' .'

' equrveteme .. cinco por cerno do salário mínimo regia
li1elporea prefeito do ano. O .,Icaide jareg:uaeDse mos nÇlI. palra 'p�lo empregador. I,

Irlva-se 811Iisfeilo,co� os cumprhl1entos, em se Iralando ',' Boi, aprovado, lam,bém, emenda do senador N�I-i
d� u� 'edfl �om lanlo' preslfgio ' ,i por s'e' Irafar de

',so�' Ca_rneiro (MOB/Rn, eSlendendo o, benefício à �spo'
,

'

"

_ /. ",'.
'

,j. " s�;ou a com_paDhei�1I de homem lolleiro, desquillidp oU
uma peS80a DilO reSld�DIe: aqúl em Jafdgua do_ Sul. VIUVO ,que nao elteJI obrjgàdo '1 alimenlat 'a es.:_espos'.

lEse

"

"

�_.
, I

,

,

'J

Mais, 25 Mil' Cruzeíros para JS
,

. I .

, o Deputado federal Pedro COIiD, representante
da região norle na -(:âmara, Alus em Brasílill, acaba de
enviar, offci(). ao' prefeilo Eugê,nio Sirebe CODfi�man�o
'a liberação em princtpi'Os de 1976 pe uma ;verba de 26

'

f mil' cruzeiros deslinadal à ser aplicada no seto,r de As-.
sislênCiii Social e � EducacionA! di Pr�feilura.

/

.

/
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scrl OrlOr
,

e,,· vocaCla, ,�;�a�e�:d:8rA�8�n!:d: '

,.
A d v o 9 'a dos

' "'a VARIG sente-se honr�da"pelo que pode fazer pelos, geu� ne-

Defesas fiscais de qualquer natureza - Cobranças � Inventários - Desqui ,

. gócios e p,asseios. VARIG está" presente em toda parte, do '

tes - Alterações' de' l?irmas - Oonttstol!l - AcidenteM de ;Trânsito ;- Deft}sas _ ' mundo, beilefic.ieoise dos seus. 'serviços: �.", "'",''''''' "'. ''''''H' "' ..... ,

na Áréa das Financiadoras - Matéri� Tr8balhist�. Vidja,;;se aBerviço 'dós_' A, .. ', .'\ '1'
. '. ,.-," � .

'

.

.
"

Clientes. '
,

'

, ' ',." ...."" <;i"" "" ,�\. ' �""';'" �
,

'Si,,.' � ','.> 'f '. ,�'" 'Peça info�tm;a.ç9;,s..�,,�V;t\;RIG , ,"',4 .. .f
." ,

' .

"
',.. " ,'. ',' . .; 'Av. Mal. Deodoro' ..da fonseca, 122/130 _ Fone 72-0091

Rua 'Reinoldo Rau, 550 • ,faDes: 72-0154 Escrit6rio Lo 72rD3�l, Resldencia '�� ;t0 ,J.. l '
�" Jaraguá do Sul '_ '�,C'� ,

';, - ;, .. ,? ';, ;

Jaragui do Sul
"'.�'

,Sani. Calarroa Viage' : VÀRItl�,�"T'��:�.'''Y4RIG, "VARIG:
.

:'"

, -

,#i Banco do Brasil' S�A.
, ", ". ·t"

Et)ITA�
. ..

Seleção de Auxiliar .de Escrita'

1. ri BANCO 'DÖ;�RASIL S.A., ,faz' '.saber que" de 24.11,75 a

!8.11.'l5, estarão á�erta8 em ,sua agêucía des,ta ;cidade, ne Rua Av. Mare ...

ebal Florianc Peixoto, n.O 8, ,de.. segunda, a sexta-feira, �as 9 horas às' 16
boras. as inscrições pata a seleção ,acima,.à realizar-se na cidade de

Joinville" (SC), em data, horàrio e local que Re��o oportunamente anun-

eiadoB.. '.' . ,
',.

"

"

, 2. A inscrição deyerá ser solicitllda pe8soaIment� pelo candidato

(vedada a participação de intermediário) e será deferida aquele' que,
munido· de, documento de identidade•.satisfa,a as �eguinte8 exigêneia�:
,

. a) teoha à data do término das tnscríções, 'idade mínima de 18
snos completos e máximo de 25 anos incompletos.

'

b) pa�ue a taxa de inscrição de Cr$ 50,00 (cinquenta :cruzeiros);
c) Apresente: .

,".
, ,

'

"

/" ,

I) (se do sexe masculino) - certificado de alist,amente militar, ou ,

de Reseevíetas ou de díspenaa de incorporação, ou de Insençäu do serviço
militar ou, ainda ca'tteira de identidade do �i�il!ltério do Exército, ou do
'Ministério ,da Marinha. ou Míllistério da Aeronáutica.' ',' :

.

. QU�il�e se �r��ar .,e ,�i�itar lncorporgdo, de comandante pérmítín
do li tnacrtçãot ,: , .

"

'.'. , "
.

"

" '

, I I) ,qertifioado GU 'históricó sscotar (com firma' reeenheelda} de',
conclusão do curso básico de. 1.0. grau: curso. ginasiaL ou 'equivalente,' ex
pedido por estabelecímente de .ensíno otíclalou reconhecido, ou doéUmen-

'

-to que comprove nivel de .escQlaridade ,mais aUo; ,i ,'_ ,\.,

III) prova de natuulizaçio,,<le 'não for t)rasileiro nato.
. ,', '''J' >,

d) firme termo de compromisso em que aceite d,esjgnsção, para s�r- I

vir e,lO .qualquer parte do' território naclenal em jornada de trabalho. de

6 horas, prorrogáveis sempre que o volume de lierviç9 assim o exígír;
,

;

.

. e) entregue dois retratos recentes, ,i,guais, de �amanho,3x4:,'tirado8
de fre·nte. '. , '. ,',', "

.,'

.

.
3, A 8el·el;l:o constará das seguintes"prova8::Psicologia, portuguê••

Màtemátiea e Datilografia. ,'.
'

,

'

, As pr.ovas de Português e Matemática s,�tã8 do tipo objetivo.• Obri-
, gatório o U88 de tint.. d'e CGr, azul, em, caneta-tinteiro'C)u esferográfiea e

lápis preto n,.!' 2.
'

.

",

"

f

,
.

6. A prova de datilografia serA feita emmáquiDa foro'acidá pelo' BáD�O, .,

I ' 6. Para cada prova haverá apenas uma �ehamádä. Só'mente lierá'
'

permitido o ingresso no prédio onde S8 realizarã,o as:provas de eàndida-
'

-to que se apresentar com a an,teoedência minima de TRINTA. MINUTOS
d! h()ra' marcada para infcio dos exames. Sol;J nenhum pretexto admitir
se-á a participação' 40 candidato que, eo;tbora tenha ingressa(lo no prédio 'Identro do horário el!itabelecidC), deixe, pór qUl\lquer, motivo, de .estar pr,e
Iilente na saJa respectiva antes 'do sinsl p,-,ra distribuição d'a prova.

7. O participante que faltar a' qualquer das provas fica,rá impedi-
do d8 prosseguir no concurso.'" '.

-

. • .
,

, 8. Será seleciooadc;; aquele qu�:' �'� >, " '.,.- :
� .. ,.� -', -�'. ,--"";;,--,,�,,,,;

a) Satisfazer' ÀS exigências da prova psicológica;
,

,

b) bbtiv,r' a nóta mlnimB 60 (SESSEN�A) D�S provas'de-'Po'r�uguês'
e Matemática e 40{QUARENTA) na datilografia;'

.

,
9. Ateridid,as e�8a8 eongições, e a fim de estMbelecer' as pHorida

des para possível aproreitamento, o Banct? relacionará 08 selec,io.nados
em ordem decrescente do total de ponto,s obtidos.:,

. , -, , '

,

"

i tO. O. julgiÍmsJlto das/provas �erá c�ráter irrt'Jc'oirt,vel. ': �, . ",,'

r..
".1. t. O Ba_na� réserva-S6 o. dir_ßito de 'apr�vei,tai'� oul não selecionll� ,

dos, obser,vado Q prazo de 12 melles.(
,

,

,

',12, A posse dos seleciona�os fiQará na. dspendênCia de äprovaçio
ein exame de s8úqe feito por médico do Banco ou por ele aredeneiado.

13.- Cumpridas as formalidades de nomeação e loc,aljzação, lerão

empossados DO c-argo inicial da carreira de Au:x;iliar de Escrita letra "A",
com vencimentos mensais de Cr:$ 2,244.00 (dois mil, duzentos e quarenta
b. quatro:. cruzeiros). Antes de dêcorrido ô prazo de um ano, contado a

partir da data' da posse, ficam impedidos de: ' .
"

a) pleiteJlr transferência. resguardando'se oBanco a Iseu'c'ritério o

direito.ßà remov� los;,
' ",' .

.",
' ,

,

'..

.

b) participar· de seleção interna para 'a carreira �de "Es,criturá,rio.
,

'

.
14 .. A inscr.ição do canâi�a'o importará em 'anuência implicita' a

flJtura designação (se seleci<jnado e nomeaäo) para servir em qualquer
depen�ência do ,Banco, bem como a possivel possibilidade..

de ser träns
ferido. para outro local, em qualquer tempo, durànt. a vigência' do" CÔo-

trato:, i1eJraballlo., '" .
'.

_

'

"

.

15, Nenhum candidato, poderá injJcrever.,.s·e D�ni' prestlir provas
em agênçia administrada por seu cÔnjugue ou pareIlte ,até o segundo",
grau, ainda que o administr!ldór' em causa'não venha ti participar.' dos'
trabálh08 do certame. Igualmente Dão será localizad'ö �m,�gênoi,a, a cujo'

, quadro perteD�a qualquer funcionário parente seu até o s9gundo grau 9U

cônjuge.
".

,

' '.
'

,

,

'1:6, O pre:sente certame visa a sßl�cionar pessoal para F upriDí�'n
to das vagas p.or'ven\ura existentes na ,8gência de Jaraguá do .,Sul ,(SC):
entretanto, o B(ioCO r'eserv� o .dir@ito de lôcalizar 08 selecionadQs 'em:,
)lma de 'suas dependências '�gl qualquer parte do território nacional:' .

17 Inscrito, considerar-se.á o eandidato ciente, das condições es.1
tipuladas no presente edital..

gs/Jaraguá do 'Sul (SC),
José Amaral Pereira, "

Gereg.!e • _ '

"

03 'de novembro de 1975.
-

Dorneies, Vieira Idemar
Subgere'nte

,6

•

SABADO
, '" .... ---

-

Geraldo José Comenta...
·Ao contrãrtc '(ío que multa 'genle pense, íaraguá do Sul, não esté incluída, ,

, entre lIS cidades que sllão .relvlndícando a sedtemento dos lASC de 1976. POSIO
âfiançar "ós senhores, de que multe embota nosso município esteja soltctrendc es�
Ie sediamenlo ,há quase três enos, não s,erá visitada -pelo CT des Jogos Abertos
,de S,anta Cetartne pais quando de. nove abertute de inscrições, Jli!raguá 'não fez II

, soliCirllÇão e assim afasta-se definitivamente ii possibilidat'fe de' virmos ii sediar o

scomectmenro. Tubarão, Lages e Florianópolis eãe oe municípios babililados' a
rec�ber a' devida, Visl6thJ. Escrevo isso para elucidar o problema de uma vez por
Iodas de que" Jaraguá não está inclu,ída entre as cidades reívlndícantes, a não ser

que o CT leve 'em, constdereçãe os constantes apelos e venha aqui novamente o

que' acho' sumamente Impoeslvel. .

_

" .'

'Patt. qU,e voeês atlétas e técnicos da CME. lembrarem-se de VpSlii partici
pação nas JASe desle ano reelízedoe em Chapecö, 'abaixo publíéamcs dados da

delel1açio nos Jogos. '

.' :",
- ,

Participação . de
"

Jarag�á ·do ,Sul� nos XVI JASC
Atletismo masculino. ,200m rasos Francisco Alves de Sá 4.°' lugar
�' ,

800t:n rasos Iöaé AUllusto Coglioni ....0 lugar
1 {, 6.00O-m Joio -·Maria Rasa 12.° lugar

"

. Ror�rio 'San!o Veloso ,16,° lugar
10.000rit· João Maria Kosa 17.° lugar

.'

,

Ademir Nuaee 20 ° lugnr
110m cl barreiral Santino RiUa 2.° lugar
.. ;',' '.' A�ceu Fernand�s 4.° lugar j,

400m cf berrelra Aléeu Fernandes 3.° 'lugar
. Santino 'Rir,ta 6.° lugar'

'

"

Salto Triplo SaQlino RHIiJ 6.° lugar ,,'. ....

Sallo em distância,Walter .Sonneohehl 2.° 'I·ogar
Lénçameato do dardo Rogério Vicenle .7.° lugar
Lé!I{Jçamento do d'isco Rogério. Vicenle 8.0 lugar
Arrembso de peso �Nicoh1u Hinaching 1-6,0 lugiIr

Valmor Schmin 12,O"Iugar
Decatlo Vitot Adarpc:zyk 8,G lugar. 'c,;" ,

,

'. \" , revlsamlnfo '4x400m Alceu - CÍlglioni; - Nilson - Franci,scc
• '.'"

. ·2,0 'lugar- .-'
'

,

, 1 n

'

'.
•.

,...,..

- (', ...
-

. l)
, "', ' ,

,. :'
�"f""

AJ)eUsmo FemioiDo':"'lançameolo do, disco'lsolde Dlílmal1D' 4.° lurar' .',

I,

l "
arremê&so de peso Isoldep�lmann !.� lugar , "

1600m M.arlete BUl(cheVils 10.0 lugar· ,_ , ,

_
,

800m Celia Zi2m_ermann 8.· Irrgar
"

�àlilçi� MascuJin.o.' 200llJ nado 'cosla Anlônio Carlos LheD!KuhL 6.° lugar
SOOm nado I,ivre Alia0 Piske6 o lugar' '" �',

,100m nado de peito' Jos'é',Ilobert� F,rutuoso 7.° lugar" c,

,200m nado borboleta Sávio de Azevedo 2,0, logar
'

4xtOOm 4 estilos � eguipe de J'arllguá 4.° lugar
,

JbOJli-nado" bõr'61lI�lã Sâvlcrdê' AzevedcY�3:0 fugal,'
4x200m· nado livre equipe de J�raguá A.o lugar
80.0m nado livr� Izflda Behling 8.· lugar. ,'. ,,.

. 20011,1. nado borbolela ViViane Dornbusch 2.· lugar
200m nado livre�Ligia Braun 6.11 lugar

. ,_

200m medley Viviane Dornbusch á.o lugar
'200m nado' de peito Crisliabe Donioi (;;0 IlIg4r
�xlQOm 4 eslilos equipe ,de Jaraguá 6.° lugar

'

4x200m nado liVre 'equipe de jaraguá, 3.° ,lugar
4xl00m nado livre equipe de, JlIJraguliÍ 6.° lugar
,100m nado borboleta Cristiaoé ()onini 4.° lugar

,

Viviiilm� Dornbusch 6,0 lugar
100m nado de ,peire .Crislíane DODini'4.eIJlg'Dr
100rn nado livre Marjza Zcernay 6 o lugar.

'

" ..' ,
.

� "

Xadrez Feminino. 2.°
.

lugar com Verá Dornbusch. Mãrll ,Caglioni ' ..

,Xadrez 'lY1aIJCUIiDQ� 6.0, higlJr com Mario José Lico, Eliazar Da Silva, Jose Castilho
" Pin.lo, Marcos tvlahfud ..

,

,

.

,.

:
"

,

,

"

. .r

TêQiS D� Cillnpo e, B.olãó Masculino se:m Classificäção
.

.

.� �
... ! .'?'. Ir 1-" 1

.

.

Corrida de Bateiras
,'" ." .... .: .

"

,\ 'PeI.· primeira 'ez em Jaragoá do Sill. �erá levada a efeito .uma ,corrida
de Bateiras (clnbss) do tipo pU\teio para _d�ill p.artioipantes. A. saída será' : de
fronte 8, peDte pênsil M·aria Grl1bbg. pr.oximidl'ld$� da firma Gr'ubba, 'Cão.,;:. ter
mino h,a barragem Ido DNOS em Guaramiriin. A lIa_ída esta, pfre,ist� _p'll'l'rl logo

... Q1ais às U ,horas,' e a· taxa da inscrição, cinqüenta 'oruzeiros, com -a' organização'
de' Nelson Pietr1;lza e' Hans"BtJrrof� da, pa'rtieiplintes aeiã'ê> }iómen·.geadol palen

.
or�àDizad8r�s da, pro.a com' uma chorr'a8oad� _" ao primeiro bólooadd prêini9

.

corresponélenfe à taxa de inscrição.
. .,

_

.,
, -,

"

Por ser oma corrida inédita em' n0880 meio, e8peraíDoli'um prestigiam'ento
to''t'al d,�' população de Jàraguá' e !regiãe� �

"
, ...

'\ ,

• "

'\ "I
," - :.' .. t

" .

Torneio Intercolegial
,

o poderoso ,Um@ do C()légio Säo .Lu��, fo{campeâo dO; IV -Tornei!) In;.
tei:''Cohigial de Futebol de Salão, promovido p,elo 'Rotary Club .. Estivemo!!! pres9n;
'e a noJ'e final de disputas e COllsta-tlmos dê qUe- ou'r81 promoções de'ste naF
pe dateriam Bli!f promovidas mais amiúde para motitllr ainda mais, esta ju,en-
tade estudantil.

. ,�

.

!'

"

'. t

'

.. '

\ 'I' f("_' ,. )"'" ,.'

E,MP R E'SÁ R I O-S
..
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/. • ., I. '
;. ,

('

q:' seu conceSlic)J.)mo· .�igão, mantém'plantã� �e emergêneia. aos' sábados e dômingos
_,' Entrega Automática LIQUIGAS;

.' .

" :.
' i

,

, .:-<

·

'bela :Comerciária de jaraguä.
,:. f' .�. . .'

Numa:prôploçio soeíal de. alto sígntäeado, o CIu·,
be �08 Dire'tores Lojistas deve,., escolher no próximo
dià 2� a �:8i�,'belà Co�erCiária de 'Jaragué ao' Sul,
ainda d8Btro das comemorações .lio dia do .Oomer
ciário; cuja data já traaacerreu recentemente. O bal
Ie-coneurs» 'ferá por local o 88]10 do: CA Baependí
e a an�mação será de ótima música, 'estando 08 pre
-parativos em franco desel,lvolvimentú' ·com .aJnseri
cão de' cIlndidàta8 que 'representarão os estabeleci
mentos do n.osso'comér�io-lojiltà. na escolh!S. Diver
l!Iai emprês88 deverio . patroeínar a veatimenta e

.maquiIllgem das candidatas ccmstituindo-se' 88sim a
'

promo:ção em uma atração para toda a sociedade
local e da região Dorte do 'Estado;

t
•

"

.

, . Também:a ,venda de �e8às 8stáJendo bos aceí
tação, pois' ao eontrarío de muitos coneurses não se

tr�ta da venda de votos,' ,a parti�ipa9ão .. do eomêe
cio-lojista e deQl'ais interessados" auf prestigiaI' (')'
acontecímento 8�l'á na aquisição de meS�8., Muitos
lojist•• numa homenagem simpátic� a seus. eolabo
radares lestão fazendo a· restlrva de mesas e otare
cen.o-as aos m.smos' pàra fazerem �'t0reidsB" por

·
sua

'.
representante. Pessoas de destàque de no�so.

melo social
-

serão convidadaa no decorrer da. pró':'
.

, ximas horas 'para integrarem à mela do júri, devendo
8S: candidatas· desfilarem. sebre uma passarela que

·

8.• r�", �s,pecialmente implantada ]uoto; ao lIallo dê
festa's do,Bsepend].

.

, ,-

I..
J, ..

CGCMF ',,-' 844�984:4/0001 41
'

, Edital de Convocação. "

Assembléia. Geral Ordinária.
. �, '

São 'convÚl�dos os' Se�hóres Acionistas desta
Sociedade, para a AsseÔlbléia Geral Ordmäna, que
será realizada, lila data de 04 de Dezembro de-1975,
na séde Social, à Avelilida Mal Deodoro da Fonse
ca, n '0 657 às 15 paras para deliberarem . sobte a'

seguinte:
ORDEM 'Dd'OIA <,

.
. �

-
.� ..

1. o) .Exame, dtsóessão .e aprovação da Relatá;
'. rio .da Dire�oriaj demoàstraçäo-da.: Conta..

de Lucros e Perdas, . Balanço Geral e

Parecer do Consêlho Fiscal;
'

2.°) Eleição da Nova Diretoria.
3.oy eleição' do Conselho .Físcal.

, ... o) Assuntos Diversos'. '
,

.

.

.Nota-Achamo: se à díspcsíçäo dos Senhores Acio-c'
.

nístas Os Documentos de que tratam a

. Artigo �9 dó Decreto Lei' 2627, -de 26/0914.0. .

.

'

Jaraguá cio' Sul,' 05 de Novembro' de 1975.
"

Gerharde A.e. Lessmann-D, Comercial
CPF-O 195579�9

•

c Edital- de Convocação.".
Asse�bl�ia Geral Ordinária...

,

Ficam convidados os SE1_nho,e� Acionistas da.
Luiz· Kienen S.A. ,1nd. -e COOl. ,de Bebidas,., para
Assembléia Géral.Extraordinária, à 'realizar-se' dia O�
de De7:embro de�1975: às 17 horas,' em súa Séde
Social, à Avenida MarE!chäl Deodoto' da Fonseéa,
657 em }guá do Sul, • (SC) para dé:liberarem, sóbre
a seguinte:
'(-;;...

.

.
Os inte!'es8'ad08 em garintirem desde já Aua

· mesa para o acontecimeóto social d� ano� poderão'
procurar a Sue�rsal de "A. NqTícIA'�n& entrada do
Hospital' São José. ou através' do fone 72-0667, ou

com 0;0S80 'coDlpanheiro de tr.balho Geraldo José.'
Prestigie, este acontecim'ento' social qúe visa prepa'
rar o espirito da moda' com vi.stáS. a @Icolba da mais
bela de Jarsgúá no imo de ,seu, ',:ANO 100".

'
,ORDEM' "DO�DIA

í.o) Aumento" _d� �Cáp)tal ,Social, mediante
. ,

'aproveitamentQ' do" Fundo de Reserva
. Especial em 'Ct:$, .260;000 00 e .do" Fundo
Esp�ciaL pa'ra A'9men,to dó. Capital, forma-'
do éOl.n a'Correç(� d,o. Ati-vo Imobilizado,
em Cr$ 275000,00 passando o

.

Capital
Social da Em�re3a de Cr$ 825 000,00 para
Cr$ 1360,.000,00'.

\

2.°- Alteração J;>arcial dos Esta�u:tos.
. 3,0 Assuntos. Diversos� ,

Jaraguá do Sut '05 de 'Nove:mbro de 1975.
,

,Gerhàrdt A.E 'Lessmann-D. Cómercial. ,

CPF·019557999·
.

- > ,'�
• ,

2 "de' Novem'bro. ,

'-Desta vez bem .longe tenbo que pensar
Para poder te co�gratula.r .

Pela d,ta que todo pno .me \lembro
,

O, abençoado dia 2 de Novem!!r"
.

Apesar d. oaluDi�do
Na C�mara um deputado
O:, góvernador .

te cdnce,deu
.
Alto cargo, que bem mereceu

AqUi. vai .lllD 'eneque em brao'co
Não aceitavel em teu banco
Preenche-o 'com afei.ção

-

/ '
.

.

Am.izade que vem do cor�QÁo.
Vive�do 'em noslU!l� oapital

"

-Não deÍJc;aste,o teu jornal
Veiculo forte .. eficaz .

,

• Q?e t�UE( pensr,lmentol n08 traz

Sei perfeito que não vai dar
.

No,TfHl nhar te abra.Qar
Fàco�o' imaginando $Gmente
Teu companbeir,o: Claro Valente

�,-' , .
..

JoSé Dr�her,
- brasilei�o,' dasado,' residente à rua

Exped, Án�onio' C. {l�rr�irá:-22 � Edifício �i-ner, Apto
!

.

( '.' -:;
.

_

;. �

•.t.'.
.

'

.

32 eD,l }aràguá, do Sul _::_SC-, perdetj as seguintes do-,'
.

,'cument�s: CARNET DQ I�PS e PRQCURAçÃo ' DE
.SUA ESPOSA.

,

Jaraguá dd Sul (SC), No�e�bro de 1975

.:P�ças e "A,ç,�ssório,s
':'GM:''-, '.

! :', Presnqíe estas promoções do' Grêmio da' I
� Juv�ntude; o su�esso depende,;�e você. '

", !
u-----��---��----��-�

, Estado de· Sá�ta Cátarlna' ,

.

Prefeitura .. Municipal de
larlàud �O.· 8ul·

"

C(nn�liliêaçã.o .

-, o

A Prefeitura Municipal de J-araguá (i'f) Sul. comu-
nica aos ôrs. contribuintes do Imposte Predial e ;fero
riio�ii:l, Lírbsêo, que o p.razo de pagamento desse 'tri-
'bulo encerra se em 30 de novembro.' / / I

..' Comuntce também, aos. srs'.. cODlribu(Íl'es em dé
bilo com o.·Alvará .dé Localização e o Imposto 80bre
Serviç��,�e QualQUe,r Natureza, 'que? prezo de'Pagá-'
meDIO I.a (IOdou, .pe,dlodo Que regularlzérn 'ti situação
perante e I?az�nda Municipa,l. J'

Jardguá do Sul, 06 de novembro de' 1976·.
.

, Aldo Romeo Pasold,; Diretor do DF,
. ,

.-
.

P,romotor $e pronírnéia, e:m
processo contra -.ex-deputado ;... ,

..
• , .) . � ..... . ,f'

'.

o promotor Jorge Luis Dódaro,' d� :La Au'dito-
ria do Exército; vai pronunciar-se ainda: esta sema.
na. sobre o procease a .que respoade o ex (;J:eputado
pelo 1:!:stado do Rle, Aristóteles de Mirànda )telo e

seus netos: Luis Fernando de. Melo Andrad,e It "Ge.ral�
do- Ooutinho' de' M'elo; acusados. de ati.vjdades comu·
nistas.

. .' . "

Aristótél�s,' que êstá sendo procurado p�las '1i1J
,toridad�s. policiais fluminenses, teve, a prisão pre i

ven,Uva decretada pelo Juiz. auditor ,José Vitor M'ar
qu�s dai Sar;ttos, na forina; dos artigos 245 a,' 255
d'o Código de Proce.so Penal Militar. .

, , , .

�

..

I
. Segundo, o inquél'Ho, instaurando' pelas autori

.
dades do Estado do Rio, Luis Fernando Melo

.

An·
draQe e Geraldo' Coutin.ho de I Melo' foram pre&08
em ,flagff.u:�te à$' 15h50m; do dia ti de fevereiro deIte
ano,. na rua Visconde· de ltaún8, em São Gonçalo
�b8iro do Pa-rais.o)� cQnduzind� . 70

, exeQlplart'1iI ,.,do
Jornal,"Voz Operária" 'no'. i,nterio�l: da KO,mbi' azul,

, chapa AO�241� RJ.
_ ... ..

.

O te.rçeiia denul,lciaéJo,_ -Arf8tót�,les de Miranda
'Melo �ontiÍl.u� foragido. T,odQ8 estao sujeitos às pe

_, nas dos artIgos S9,43 It 45 da Lei de 'Segurança
.

Nacional.' .

Mcaíxnmat§i"e·':'PCIDlsaúnmcIllltos
,

�

.
\ � .,.. ,

I' ,
.

. . .

'
.

i
� .'

I .MaD�el �J,es' �lItleiro' JÓniQr
.,

, 81,.':";' qU,em lê Dão .coDsul�8 de·sipo\l,oo r,esu·i!I,
82. - .Áqufilles a 'gu'em' De"us pl'emia 'o .sofrime,n-

to é uma da.8 razões. do seu vi'er: '. I,
.

'83
. .-.- Se o tra,balho produ�, ,8' alegda, reprodUZ .

.
,84 ---: ,:A. coinoidência é u�a" d8� pro�à.s el()q_Üen�

t�. da 'Vontade d_lll Deus.' -, . '. '.
.

.' .. 85, --- EpitUip �. ".Na. te 'çusta m� deiejares pm
tlo�. diB:, 'poi's _

a t,�� oraçãQ iIumiD�,râ,c�o -leu e, o m�U
camln.ho '"

' "

'c' •

.
,

OfieiIi8 ',Autorizada
I

) � ..

'�GM"
,
.

.

.. Produtôs FRIGIDAIRE, .

. , .
'

.

Banca de Révistas
,

'. .

.

Ve��à e verifique. os carros da li�ha CHEVROLET � que .lhe ()ferecemos e. constate" � ,

. .

-Fitas K 7 Stéreos .

f

, DÍaior: desempen�o .

.

maior estabilidade .

. ' t '

maior espaço
_maior conforto

. maior econotilia.

• 1

'_-

SU"?F�EM,A-C'lA 'EM SERY",IÇOS
!���--�------��--�������--

M�l. Deodoro da Fonseca, 557
FONES: 72�0060

" \,

_.

JARA,GUA· DO SqL
,72-0769'

'I
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