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INPS: O Val� d� Itapocu t�r� aten�i,ment.o. O ,'qúe O Diretur' �certamente, não 'sabe
de urgencla 2'1 horas do dia -, ,."
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' Na, mesa - de _ red.çio, quarentão.' . pou ,o ,DOS80 díretoe e os

A Agênciado INPS de 22, mil pelloas para ,8 gueense), reunínde f�dos loqge do direter. que; 's, . Mal o 'que não labe, o "qu�. adlllir�1ll o Ir:.' Eu
Juaguá do Sul, colocada ,assistência' de orgênci'a. os easocíados dos sindi-, �De.ontra na ,CapItal" nosso diretor, -é uma in- gêniO Vitor . Sehmoek,eI.

entre 81' 9 maíores 'do Guaramirim possue área ceros exlatentes cm' .Iera- :abrlmos� o exemplar' n,o formaçl,o coIitidá' na eo- A
, no�� estampad!, Da

Estado, r�\ceb.u à, im- , de 27� Km2, popullçã,o lluá; e um convênio ,glo· 1.87�, de 30 ie outubr� luna !'nO MEU CADER. -Ooluna DO MEU C�
oumbência 'de apresentae urbana de 5 mil pelilSOlil1 'baI com, duas, gra:ndes ' p.p., do Jorna�,�...PUID. ,dl- NO 'DE NOTAS", 'do bri;. DER�O OE" �Q'rAS •

até.o último dia, 10 de das quaís 3500', Ião b.:x', empresas .locals.. Conta ,o �n8m�nto dIrIgIdo - pelo Ihsnte 'jolnalistà • eserl- mostra: que, t�mbélQ o

corrente uma programa- neficiArios, do, Instituto Instituto com fi eelebore- IJorD8�IIi1ta Abdoa . Fóes, tor 'Silveira Júnior, hoje' ,SenDor An�oDlo, CarIo!

ção para implan'ar' ateu- pata JJm atendimento em ção do atendlmento dei11 A edlç�o ma�ea o .qua· servindo também na AI- .....lKonde� ReIs" Gov,e�na�
dimento médico e odea- torno de 4 mil pessoaá '!1�dico� de várias especta- '\ �ragéslmo aDlver�árl,�do 's.lsoria de', ímpre�sa do

' dor df,'
. S.a!lta,' ,Cata�lDa•.

tol6gico lie ur.Anoia du- na Area de as'si�.tê'n.cia ,hdades.. �QRNAL �O POVO !.da Governo' KODd,r Rela,' II. lenslblh�a!�, a pente

rante às t4 horas do dia. uqrência. Em Coruvá Ião Para que seja possível Cidade pralana. de HaJsi. ,

',' de não, eoneíllar o sono

O atendimento '$erá in- 477 K.m2 residindo 3 mil o iltendimenlo odontolögt-. É uma, ale�rI!, .. para !' '

.

Em sua coluna, na e- ,rep!'rador..
C1UBivà feito 80S, aäbadoa, p,e�IilOS'S ria zona urbana

..
co de ullgência lIqui ein ",grande f�miha JGrnaUsh- dlção de ,�O'd� outu�ro ,EIS. a, ,not. .que. no.

domingol' 8 feriàdos, po- da cidade, 2.106 sã,o há-· nOS80 muntcíste o INPS' ca c�t�rlD(ilDSe
_ sa�er da d� '1975, Silveira ,JÚ�Ior , referImos:

dllDdo o mesmo ser feito neficiários e atendimento contará com 8 colaboràçãOt passagem de ta� Impor- dIvulga alguns pensa- "Sobre a,acosacãD tlue foi
inditidua,bnente . p,é J Q s de u.rgincia para .

2,500 de.9 d�nlistas, CUJr.pJ:iiJd,o, taute �at$ pI. � ,Imprensa ment�& e frases - do Go�, feill ao dlrelor de uma empresa
profissionais ou agropa> pessoas. Schroed'er, cuja

. sahentar que tod()s ,est,es" d�:It8J8f, que lUta�enota· vernador 8, �mtre eles o do Eslado: "Dei 18 'horas Pira

em si.
. população é aten'dida na profissionais pos�úem Ga- damente como mUl�os o'!w que se �elaclOna com � 'qae ele prol.sse a 'sua IDocêncl.

O. Dl. Waldemiro Ma- maioria, ne hospital de binete OdoDtológico 'com·' t,.o� 88palh.ados em terr�- DO�.O dIretor, qU&Ddo fOI ,e mlis 6 harls pira apreseDlar "

zurechém" conhecido" ei- Guar.mirim t$m 140 K�2, pleto dotado _de ,equipa-' tórIo b.arrJga-verd,e, n� v,Hlma de solerte at:;que a saa deml�ão se não o coose

colápio,de nos811 ch:lâde populsção urbana de 800 mentos, indispensáveis ilO' afl,,-de. Informar o públ� pQr parte de ';Im depu- ',Iuisse. Mal era um amiga meu

foi quem elaborá" a pro- p'essoas, 1>60 benefi�,iárioB perfeito .. tendim.e�Ci). co I:d':f do. Estado de tado da opOSIção, que, e nessa noite cusiel' .1. c�Dcillar
,ramação ,para a implBn.,. é 1.500 para atendimento G,uaraml�l� , San.a. :.JatarIna., ele próprio, em poucas \1'SOnO, Só me tranqUilIZei quan-
taoio do. sistema de aten· da urgincia.' O ate�dimenlo, �é�!c� de Fel�z também deve �I!I-' hOfas !D0stron'. s�!em dO ele' me prollo I SU. inúceo-
dimento de urgência, ten-

.

., urgênCIa ne&te mUDlc{pIO é ; �'u, o Abd,OD., Fóes por fruto da Irresponse.hlhda- 'eia:" ..' ,

do oomo auxili'ar di'reto Outros dados feito junlo lIO HQspital" 'oonta,r com Ilustres co- de daquele que de,tem:o '"

o Sr. Atilie Fi'rre,ti o atendiin,eDlo .médico Santo Anlônio localizado laboradores que/ fazem maQdato popular. Mas o Conhecia o n0880 dire-

agente loeal e seU8 cela.,. 'de urg�ncia 'está sendo no celÍtro da cidade COID- : :r.speitado o seinanário episódio ,Dã'o' só preocu- tor este !.'lpil!lódio?

'b�ld6�� O'sistema pres�doa�n�D� �� �n��m bma.p�u�a,_' � �_'_� �__, � _

odontológico qua está 8e �m laraguá peJos· dois ' safa para' drurgias e' 2 .;, ,
.

��:��;i�nc��dje����d:�So! ��sw��ai:ed�ec��:�:e 'S��i� ,��;�����iOS'e���ci':I�;:,��� ,
__IEJRLU§C, ,lllDDl�iallmta.fá �22: Ikms' �e .inllllltll;dls'

I de-,.!arol'uá 8 m;&i�.os..._,�fntes-'p.ra.at,ende,r�, �e..:.. lU,oclooilndCil_ aJn�� ,'''1J1!l if..... _"',
,,� <. ,

� �. �. "_, .':?_'
." ';;. "

'

qlle sartem 88 p_ovul�çõel
.

,mand'a como 5egl:I�1 :Ho�- Pos.t� 'de 'Saud� es!a�ual '

.

Na ÓIdmà sêg�nda feir�" 'de quê 'as' loc�lidádes que No dia 13 um topógrafó fez
de Corup,á e' Goarami,rim pilai e ,Milternidade Sao at�ndldo ,por dOIS medu�ps , t-endo por local as 'depen-, em 1976 serão beneficiadas completo" levántamentó da
e bem GOlPo,' Schroed�r José Ioc�Ii1:.do na rua Dr� ,e.lgu�r Dum�ro. d� pr�fJs:, d�ncia$ da PrefeituraMuni" 'comamelhoria são asseguin situação para qúe a El�trifi
qoe 199 ocupa dos prés- Waldemlro ,Mazurech�m .�onals nl ,area, � ille/n ,clpal, 'e com a presença,do' .tes: Estrada,Nolva (Walde� caçã� RJlraIß�, Santa Ca-,
timos do hóspital Sänto conta com 3 SlllIS para dlmenlo,odontologICO. , Sr, Ademar Garcia Filho _ mar Rau) 2,5 Kms., ,,Estrada tarina tenha dados concretós
Antônio de GUaramirim. pequenas cirurgias, 4 con- ,Corup�, � Schro.ed�r <;lirétor Administrativo da Nova (Nereu. Ramos Morro

'

para no início do an'o ,deter
Para: nós é omà novidade, Bullór,ios, salas de serviço : No prl.m.e}f.o - mUDleíplO, ERQS:C (Bletrificação Ru- S�ulzer) 3 kms., Funil, Pe>, minar a' execução da obra.
pols sOD1elüe o' et�Ddi-' e 'pessoal gabatilado para' os benefiCiarias do. INPS , ral de Santa Catarina), Pre- 'queno(ZézinoGaicia) 2kms.
mente médioo de urgên- atendimenlodas urgências. ,�onlam com, l!tend�menlo feito Eugênio Strebe, 'vice " Tifa Làube no Rio, Cerro,
oi. tinha ,8endo maD\ido ' Já o hospital e Maleroi- ,Junto.ao Ambulatórl� do João Lucia da Costa, depu-" II 1 km: Tifa Javali (Rio Ce
até a presente data.' dade lar'aguei oa rlia lor-, H�splfal, � MaterDldade tadó OctadÍio PedroRamos, 'fra II' e Rudi Giese 1,5 kms,
Para a implantação do g� Czerniewicz conta com, Sao Ffan.clsc� �om uma Sigol.f SchünkÉ: Presidente 'Tifa'União partindo de Roo

programa, a· agência do :2 salls para pequenlls ci- sala de CJrU�gUI, e u�a sa- da ARENA, ve.1eadores Jo- da Luz com 2,5 kms, Alto
INPS- desta cidade.neclls- fingias e 3, consuIIQrios,' Ia quell,;f�nclo:!,a. tcom o' sé Carlos Neves, Waldemar, São Pedro ,(Garibaldi) 4;5
srtou efetuar' UIB comple- al,e,'[ÍJ dos requisilos bási.:. consu OrlO. L.XIS e·· um R h'" H Id R'

'

k" 'T,e' G 'E.G·
d d 'd' d· f i

' o� a" ,aro, o; � 'lstow e ,_ms." Ira ermano" an '

to letantamento ,nos 4: COS' plUli aten imento \
e me .ICO � ,OIS I'.rBo ISS °hDals Hemz Bartel. alem do Sr. oaldi) 2 kms, e no Itapocu-

lDonicípi08 citãdós cujos urgências. Na área, de ou- odonto.gllocos\; m Sc rO,e Vitória Lázzaris componen-
' zinho mais 3 kms, de eletr-i- ,

núms'ros sãó desconheci- Iros aflndimentos, existe d�r eXiste .um l�ostO M,:- te do diretóriO municipal' da fícação beneficiando' as lo
dos de muitos;: em Jat:'1!l um Pôsto de Saúde Esta': ,d�co atendido pelo e�cula- ARENA, tratou-se do a/t�n- calidades de ':rifá das Flôres,
goí do Sul' para uma

.

dlJal, 1I1ém 'do INPS mlln'- ':>f,lC:! ,q.ue ateohde a!llsl Sene�, djmento .das áreas prioritá-
.

Tifa Pavanello e Tifa Lange,
6rea de 557 Km2 Eixiste ter -coDvên,io AmbUlatorial ICI�rJ?.:s �()

d °êt a .a.n. rias para ,a eletrificação ru- Setão implantados portanto
ama p�pld8Ç�O 'UrlJlilna � ,. ·Olilontol�gico. -c�m.,� ro_ nlo�IOt" de ,udöramt.. Irtlms ral do,município de Jaragúá em' 1976; dentro dos planos
de 25 DJil passou,' 17 500 CASIIA (ComuDldade SIO- ,nao

.

eXls In o . en IS a do Sul.
, ,

de ação da ERUSC um to-
beneficiário8 do INPS e dical Asaislencial }ö:'á- na cidade.·,.. Após o término do encon.,. tal de 22, quilômetros de .li-'

,

tro os presentes Jnformaram nhas.
'

, ••
r

"

Ficou decidido' igua!men
te, que em se tratandQ de
reiJ1vindicação de vereado
res, terão a incumbencia de
,acompanhar de perto os

,trabalhos.
'

Vida.

Reunião idêntica foi, reil
Iizada em Corupá, preven·
do se igualmente a, implan
tação de aproximadamente
20 q�ilômetros de linhas
rurais benefidançlo grande·
mente o inter,ior do ,muni-'

J '. � I"
.

_" .' �

ClpiO.
'

'

(Todo o Vale- seri benenel.
do: texto .em ,página interna_

Dia dI Rádio Amador - O,R.C' ROTARIANOS" -'Campa
FlOrianópolis, agora:sob a di-, nheiro::_ Já nbtou ,que os,

reção'do Presidente IVQ Gas. objetiyos de' "Rotary" ,tem

parino'da Silv�, organiZOU muito em
� comum com as

Ulna 'reúnião' roatária cheia finaJ'idad,es primordiais do
de 'atrações A data cOQ'sa- radio·amadorismo? - Não
grada ao dia do Rádio Alila- só no des,envolvimento de
dor éontou com a presença . companheIrismo COlnO' ele
do sr Jeronimo Borges Filho, menta capaz de proporcionar
Presidente da Seccional da oportunidade de servir, çomo
LABRÉ Liga dé Amadore.s tambám na consolidação das
BrasileirQ de Rádio Emissão, boas relações de paZ' e .

de
qUe s,e fez ouvir depois, da aproximaçã,o entre os povos,
saudação feita pelo ex 'gover·, 'e também levando os ideais

nadOl; Arnoldo Suarez, Cu' dê "Rotay" aos quatr9 can-
neo, que iniCiou a sua fala,) tos, do globo. - Você sabia
lembrando· marcantes eXem- que a "ROAR", rotarianos

pios dos radio amadores, que no ar, com séde em . Geor
se Confundem com' os prin- gia, E,U.A. reune cerca de

cípios rotários,' concluindo 1.3bO, companheiros radio-',
Por dizer que "quem não vive amadoresr otarianos em to

Para servir não serve para dq
"

inundo, dos qitais cerca,

viver".'
,

de 150 são brasiléi,-:os? Estes,
"

,

, todqs os domingos 'elltre 20
A propósito trànscrevemos e 22 Jloras- reuqém-se no ar,

um interessante artigo do formando li "REDEDE RO·
R.C. de São Paulo Ipiranga. TARIANGS", na freqütiên
de autoria de um rotariano cia de 1-'1:.150 KG. sob o

�dio amador:' "REDE DE comando do nosso campa"

nheiro Jórge Poock Correia
PY2BFF. Esta redeentra e!U,
contato com inúmeras esta,

,

ç,ões nos confins do territP�!o
nacional, atende os campos
do Projeto Rondon, e tam- Para uma estada de 2 vidatJes· desenvolvidas no 80 Batido, quando seu

bém com o exterior, coope- ,dias em 'nosso ESfadQ,. corrente ano 'e elabórar.o ,pai, -

o General BmWo
rando na transmissão e r� desembarcaram no Aero. . pfogramli de" ação para o Gárraslazú

h

Médici era

'cepção d,e, mensageps de, parlo Hercílio Luz" da Ca- '

próximo ,lIno. pres,idenle ,da ' RepÚblicl.
emet:gência, - (isto também pital, procedente da capi- Além dos conlat08 DOS
é "ROTARY"... e . que' ·tal paranàense, ° direlor O dr. 'Roberro MédiCi," cidades de Jóinville e Blu-
'ROTAR,Y:) PY2A,G Cezar . vice-presid'ente do Grupo um' dos diretores do uru- menau, os ilustres visitlJO"-
Yazbek," .' A!lântica Boa Vista, dr. po Arlân'licll 'Boa Vista há tes manliveram ,contatos

. ,.'

' 'Mário Petrelli, ,Icompapha- 'cerca d'e ano e meio,,' com á BESC ::S.A.'- Cor..
Eslrelto admlle IO�O COAlpa-" do, ,do diretor' ,do Grupo manteve conralos com ii ,retora e Ad.niolslradora

abeiro � Em: reunião. presi- dr. Roberto Médici. administração da .empresa' de Béns" atrliÍvés seus di
dida pelo Presidente IIto ·.A· visita te;e por objeli- eoi San'ta Catarina,!c' em- retores dr. PlIDIa Menezes
Campos, o Rotary Club do va a realização de reue bora seja' o primeiro con- de Me,ndonça,dr. Luiz,
Bstreito,: admitiu no dia' 10. niões com os dirigentes ,'táto ba área admlnistrali-. Mário Machado, dr. Nfl-·
d'o corrente. um novo. cdm- dos, s'elores :.de prodüçáo vá, já .esteve em outrlls so'o'Càrioni e Bél. Eugênio '

partheiro rotariano, na pessoa do Grupo analisar as ali.· :ocasiões em visito ao DÓ�- Viclör Schmöckel. .'
'

,do sr. Vilmar Pedro Coelho,
,

,

,o' novo rotàriano, que é lar-, '_,-,-.-/---------
.....----.--�------------�

gamente relacionado no Es ,Um lembrete p'
/ara você:

treito foi recebido sób �os

aplausosdospresentes,inclu- as,' in,scriçõ,es "para 0, .Vestibul,"!J:sive, pela sua espos,a' dona , , ,
,

�

MaiiIene. Cumprimentos ao : a'· ASCamp. Vilm�rPedro Coelho. '/ ' la 6

Diretores 'do.,Grupo,Boa'Vi$ta
,�isitam, Santa,' Catarina",

.

� t·,
,

. f ., '

•

I

\,

terminam

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

eiVl,','"'l Edit'al n. 9,138 de '06/11/75:':, êla: 'ort;lsileira, soltetra, feh�c�municações .com 08 ,poÍl�os -telefones �Xisfenles
, FI

"

d Pd, t"'l A, do' lar, natural deMondar, quase mudos. FOI ne .,oportu.m,d�de do e;ncoDlro, dos
" �rm I(), e. no uorr�a e

neste Estado, domiciliada guaremlrenaés ;,com, a' é!lJa díreção da ,TELESC, deet,Sandra ReglDa"d,a Cruz
'e residente (ia .Jlud'Thomaz' dido da assinatura de, um convenro l1Jediant� o qua,1

Ele, brasâeiro, solteiro, Francisco de Goes, nes ta ,Prefeitura doeré uma área de terras para � edificaçã�
operário, natural de Join-:', cldede: filha de Hermtnto da obféJ que ficará, pronta até janeiro de 76.
�iHe, neste Egtado, domí-" Weber' e de Iria Weber,
ciliado 28 residente na

'"

Rua José',Emmend,oerfer ';J�diféll n. 9.143 de lO[11/_75
'Sls8"ta 'cidade, fiibo' d�

,

7, Ivo �istau e

Francisco Bonifácio Oor- Ede!traud Neitzel

E:ditliirn:9.1,Md�' 051-11/75 ,rêa .e de ,RgsaHa Mirao-' :',Ele: bhtsileire, soltelro,
'çla Corrêa.,'

,

operário, - natural de Gua '

,

'I' '

.remtrrm, oeste Estado, do-Ela, braaíleira; seltsira, ; mlctllado e' rêstdente em
=.' �I�,. �.��.sil�i,r�, ;s.oJt�!m" indu:sttlária, "pstaral d�' '-']oivil,l,rt; ,ne5t� ,Estado-filhoserveàre, nerusel de Rio Jaraguá 'do Sul, d'omici·
dos Cedros, nésre Esledo.. ' .alidé e residente na Rua de ", Gustavo 'Ristau e de

domiciliado e residenle em' José Emmendorfe;r�"ne8ta ,Frida Albre,cht Ristail�
Vila,Lenzt, ,nesf,e distrito, êidade, filha de Pery Qui- ,

Ela, brastlelre, solteira,'
filho de Paulo Depín e de rino

.
da ',Cruz' e ôa ACI'- -Indusrrtérle, naturel de Ja ' ,," INipS d' J'

�'

'g'
,

, ,

'd Q I d
.

'1' d ,,' ,.'

'

,",' ,e, ,', ar,a" U,a',\,',Maria Depin.
' "

. noê d,a Cruz. 'ragua o uU, pmlel Ia a
,

, Ela, bre "1'I,al'ra, 's'oltelra, "

e residente á Rua Rio Bran <05" I
,,'

9
:' A'

dw'" ..." "

"

,

, e, co' oca entre as maiores agencias OEsla.I·,'ndul.iot,rl·a'rl·a, natural de J.;o. Edital n. 9.139 de 06/11/75 co, nesta cidade, filha de
S' C'

",

'h
"

"'OI

I d H' do dé
,

' enre .
aJarina co,m muira oora paÍ'a nós. além

r"gu',a' do Qu'l, d'oml'c'I'II'adai Lauro' M,ueller e, Walter Neitze �, ,e '�rla
'd

.

b Ih ..IOI
,

�

E I N I ó crescen!e apflmoramento em seus' fra a os, ue aten-
'e, residenle em ("�E8trada' Otil(a Brugnagp

"

,'" nge mann dtze',., dimento ao público, ,partl'cipa de í.4 a 21 do corrente.
Nova, nesle dislriio, filha Elé,' brasileiro, 1l0ltEiiro, Edit�l, n 9144 de 10111/75 em Floriióópolis de imporlante ,semi,nário. Para lá Se-'de Germano Sirickê'r, e de " . gu,) rélm, os senhores A, tília Ferrel,li' ,a,gente, Sebastia-oA,lma Strelow Stricker. supenisor, natural de Ja·, Áldo Ltii! BuzareIIo e "

tagu' do Sul, domiciltádo" ,-Émmy Ho�feiídorn,' '> Ramos Chefe do Selor de benefícios e,' Dr: WaldemirOi
Ediial, 0',9.134 de '05/11/75' â residente Da RUEt 25 t:le " '..

'

, .' MâzurecnelJ. O Pres.iden(� Nacional do INp'S Sr., Rei
J Illho, ,nesta cidade, filho ,.

Ele,
. br�sde1r<:�, solteiro, noldo Slefani seró iii presença· de dest�Que. que lern' aLuiz Sborz Neto e de :Miguel M'ueIler' e de

I .'In�,�stnal. nat�ral, �� , Jara- 'iD�lid�de de traçar linhas gerais (l,e ação, ,

'

Bernadeie Marfim' TeJl'eza WeHler Miieller. ' gua do, Sul., dQ�llClhado �
,
", ',' ,

'Ele, bra�i1eiro; sólleiro,
. .: ,residente, em Barra do Rio

.

Dr. Olavo, reeebe
'

título,
. El,n, br,a,elI,eira, 8,altéi, ra" ,Cer'ro, n,�ste dist'rlt,o, fil,ho"torne,iro, oatural de Nova ' ,

, Trento. neste E�tado: do-, cOltQreira,' ,natural de Ja· dê, Eg�ciio Bqz.;arello e _de, ' O ��f� Qlavo Weschepfelder e��jui�; d� DireilO
miciliildo' e "'residente Da ragut do Sul, domiciliada, Emma piécolli, ',Bu;2:arel1p., da Coma,rea, de Guaramiri,m receberá logo mais 'às 10

ijua Rio Branco, nésfã ci-: e residente na Rua 25 de' ", Ela, brasileira, soltéira,' horas no recinfo di! Câmara de Vereàdores de' Gua-
dade;�lilho _é:le, BerDördQ Jlllho, nelta cidade, filha cabeleteira, natural de Tim ràmirim O Wulo de "Cic:ladão Honór.ário" do município,

\

Sborz' e de Tereza Galvàn d� João' Brugnugo e de ,bó, neste Estado, domicilia.' I Ju:sla homenag,em ii querr. por três' -anos procurou levar
Sborz. "" Iolanda, Thomazelli Bru- 'da e residente na Ruá Feh adian�e 'um' pla,no de ação qualifi,cado n'a, 'Ch�fíá do

,
.

gnag,o. pe' Scllmjdt. nestél cidade" Poder ,Judicivrió' além de parricipar de deci8õ�s im·
va'"'em, a'nos amanha- ,,' Ela, brasileira. 'solfei,ra, . , ,

h
' ,

I!' � costureira,r n,afut:a'l de Jara.. '�dif�1 n. 9.140 de 07/11175 'filha de Geraldo HogeDdom 'perJ�ntes' pç:lrG os ,me!os social e ul1Jdno de Oliarllmi-
,

- O s,r. 'Anlooio', A; rag�á do �u" domiciliada' ,e de Emma Hogendoril,,'
(

rim duranIe o fempo �11'i que lá esreve:-O· Dr; Olavo ao

Sc::hmill;' :'
'

e residenIe' em TUa dos ' ValeU,r Winter' e Bd' I' 9145 cl 10/11i7� ��r promovido foi fran�ferido para Tu�vo; Agradeço coo·

_ Edso� Doering; Marfi,Qs, nes,' Ie d(strHo, fi- Beroadete Pereira de �ouza,
' ,

Ita n,. e
" vlfe p'ara eslar presenle.

,

'
,

J'
, JO,sé" Luís de Oliveira, e''_ osé/lrineu Panstei,D,' lha ' d.e ,José .., Leopoldo Co'pia r'ec'ebida do Car- '

'"
'

',,'
, , ,

�rn ,Jaraguá 84;"
"

Marfim e de Justina De- rário de Laguna,oeate,Bs-
.:' Odete de Souza '

"

Gr",upo; Folclórico' aumba me,u Boi
� o

'

jovem" Sérgio marchi Marlim.
.

'tado' Ele, brasileiro, solceiro,'
NeilzeJ, em Vitória -ES.,-; . "Ele, brasileiro,' sölleiÍ'e,

. auxiliar 'de escritódo. natu-' '" �, Quero render aqui minhas homenagens a uma
.;_ o sr. Alwió Ho�fmaon, Edital",n. 9.t�5 de ,o6/t 1/75 mecânico, natural de Jdra�. ral de União da' Vitória, pJêiade de ,pessoà$ sô:b o coma'odo seguro do 'noRRo

enj Já�aguáß4. "

, Ivo Nunes e guá do Sul,. domiciliado e Pararia, dom!ciliado e resi conhecidissimo Manoel Rosa (Mbó,equinha), porque
Dia 17 Nov.

; J '�; 'Mâ'zllCia GiJrcia
'

residente nesta cidade, filho dente na Ruà Walter'Mar" hoj-e, sábado dta 15 de Novembro o Grupo Folclórico
,

, , " ,

-Cópia re'Cebid'Í'J do Car, de Francisco 'Winre-r e de quarät, nesta cidade, ' filho' ,Bqmba, meu Boi esta completando 19 anos de exis·
- A sr. AmaDtiD�r�. �'(>dr�,� �e �or�p'á, ,neste�E5�.',. MarIa VolroUni' WinJer. tdé Francisco de Oliveira e. ,têncfa: Diz@.r oêq.li� r'ep�'esen�,a<p�r8 nós o,' figura

MiUler,'-'cesposa' c, i:l.o
"

• . 1. ,de Doralina Cabral, de Ol'i7 �(j \Bo,i de M8mã� �ntr,� o�trºs setores, de,ati�idadeR
.

F,red,eric"O' 'EIUnger. 'ei)1" t�:�i: brasileiro: ��í.teiro; :; ela" I, brasHeir,iÍI,' solteirà, véira. ' de um 'grupo ,folclQrlCo. serIa bater em ferro frIO. Mas
BliJmenju;, ' " operário, natural dé j'âr.iF prófessora,"'n,atural de Ima· Ela: brasiletra,' 'solteira; os 19 bnes represent1im' Qum contexto de coi'salil, êo�

'Elz,'ra Lemke' em'
'

".

"l'" f,ut, neste Estado, domici- ,f in',d,ustriaria, ,natural "de Jatia-' mo de graDde significado principalmente pa,�a o'Ma--,
'

,,' , guâ "'do 'SUI.;i domic'i' adoe' ,

�'

nl'O da Lu'z Ili,Gda e residente em, Lagu- guá do SUl. domiciliada é neqbinha fundsóer do Grupo e seu Pr,'8sidente tim,K
, ,,; ,". r,',éside,o'fO> Oll" 'Rua Irmão I

,- Ana 'Oorilda. filha do. ,'L:eandr07, nesta cidade, J;)a, neste Es'tado. m:ha \ge' residehte Íla' Rua Walter todos' estes 8n08. E ci grupo anu.ncia novidades para
'sr Hei1nz Helmulh 'B'eyér' ' > '1'" , ". Alfredo Pereira dê

,

Souza' Marqtiéudt, n�sta ,cidade; o""ANÓ' 100" de Jaraguâ, além de� novas a·p'resen-.' :'"
,

"

".

" ,ttlh<;> _d�)gsê Nu�eB �e, Ma: e de Ormina Ad�te Pé� i lJ' flh d A J 'd' t'
- .

d d 'd 75 C
)' .

, '-:- o sr; Guerino Pon tilde Màrtüíf Núnes.,. .; "
.' e r . �; i a, e,' ,!l1a�o ,afta e, aç08s,:a'lO' a, no eco!'rer e . ll�pr)mentos:,tite,ni, e:m·'�lío',Qaribáldi., '

".'
'

.,'

Edit.al o; 9:141 de'lQ/ll/75.;
,

S�üza e dê Marta' Vasel q� ,.', �"
• .",�., . ,;' � ,i.

. Ela, br,asHeiFä':" soltidra: 'Ç , ' Souza., " Senal de JaragualJia 18 �.' indust.riária" t;;; Àatural : d� Delfine Vol!u�aDn e,i'
'

,"
, t ,'" ) "

,
,

"

:, ,

"

,. ,

.

C' e d' SAn'a Bäh Edital n 9.146 d� Il/H[75 .

" .:_ A Sra. :Guilhermina', .. �rupá, ·<sesle ;. sta o. .

o II ,r"
" ,.

" .:0 Sr. Jerônimo Loz dó Oentro de Trefnamento
Saller;":. ,

' ,:, �" ,do'miciliada' ,_ri.: re:sidente qa Ele •. Jif��ileiro""sQIJéir<;>: " Guidd Spredémân:n e'
r Polivalente do SENAI dE'sta cid8d� d,evêr'á participar'_: ii :8ra. Vanny, :espo.: ,Rua �.C., ã6,_e.m Corupá. eSfi.lmpödor, oBturai de Jara-

' � ", Edla, Meidng" '

até 'o próximo dià 21 do corrente'"'em São Sento do
sa do' Sr.� Walter' Weller; ne-sre I Batado,i! filha•.de. guá do Sul. domicil,iado e ,,ele, .'br��iJ�il'O, :.sbl.teJro, Sui de um curso ,de T.W. I. (Melhoramentos' ,d'e.Mé.I � .:Sra':tídl.a:fJe tAraú'}' HerclHo' �'ov,ifÓ, :Garoid I'é residente ein Rio d'a luz,' lavrador,' natural de Jaragua �odp�) no Trabalho). Aleni 'd� repI:e,seniar o.-'centro
jö�'MoreirlÍ. em Itdpocuii- Tereza I.Moretti Garcia ...

'

-: neSle distrito, fí!ho de"Oul' do 'spt 'domi�iliado e rési1 locál, colherá valiosos @ubsidios. para seren) transmi,
'

ilho; .

'

.

'Ed,'ta,l n. 9.1�6 de�06/H/75 I�erme Volk�fanD e;d� Pau- dente em Ribeirão Grande !içi08 Rosteriormente aqui em nostl0 ,mu'nicrpio. ,
- Albina NO"':' ,

· " " .,',. ,

'
, ,hOl Gla�enöpp Volkmann•. .da Luz;, neste dl,'S�ritQ, filhq �,' (.

b

' ' '
• '

'. ,,'
,

,

S n' d
' Egon João S�hw,arz 8'

"

;'," ' ,c.... ,., •
" S d cl'

, . -

- o . r,.' .,' K,car o
. EI L I I de ,Arno' pre emann e, e Ses··

"

b
' f� ·ã

.

6o�ôseheln;": :""
"

'Osilda Ges!m.r :
d

;a,- �ras, ell�a; so leira,.: Alida' Schnef�er Sprede .,. 1 ' aVISa,' ene leI, FIOS'
"

- -=-, "',J'o've'm'
.

n.o-an'oel- . """1" b"'I'
"

"t"t •• - 10 uSlriílria.·QlI'tural de Jara- ,
, '

1-\, K.. e;" '!!; e, ,ras') el�O, filO ,eu·o�,
. '.

d Q I d
;
'1' d mann. , . , O' C 't S

.'
I d' SE'S"I d 't "d d tá I 'r

, CArdos'O'.
'

',' "

M,

J' gua ó �U', omlel, I:a' a e I
' In ro ,OCla o'

"

es a Cl a e, e8 8 e •

.. - lavrador, OIHaral de, araJ resl'd",n:te�,- em- 'n1'O" da Luz" Ela, brasi eira; solteira, do t .ii' •
' '

<'
"

,�
,

• M �DuO li todo� 'o�, benefiçiàrios de. qu� .lqnto a� ga-
Dia 19, I ' guá do' SIlI:domiéiliado e nesle dislrito, filha de"Erich ·lar. natural de Jaragpa do blDete odontológiCO, deverão provlden.cI8r a feitura
.'

' rilidenta �,m Garibaldl; Bähr' e d'e EUioil Völz. Sul, 'domiciliada e residente de SUá Carteirinha de Beneffci�s devend,o ipara tauto
-, O 51:. "Rubens Nic�� neillte distrito, filho· de Bähr.·' em Ribeirão Grànde-dá Luz, apresentarem 'cartel'''a-profI''''sI'onal "cert'I'�io de' casa"Leopoldo SChwarz,8 de neste distritó. filha de Wie' ,"

,

'"
" ,II'luzzi; ,

' manto e ce'rtidão de nascimento i dos filhos mEinores
- a �ra·. Olga; esp,ó�if A�éliâ Gascho Schwarz.

-EdU'al n. 9.14�de 10/11-/15, gando Meiri?� e de Irmgard 'de, 14 aJlOs. Foi muito bem r'ecebida li contrataçãQ
do �(. João Lqcio da Cos;.. Ela, brasileira. solteira, Nelson Bublitz e' ,�:ueste,r Memng. ,

,

de um novo profissional: "

Ia;, "

, indufiit'riárl8. natural de .sueli Weber.
'

E para que chegue ào' co.' ,,'o

�;:"-','
"

"

,:"" .', ,',' ,.' :;..,;. ô sr. Rudolfo BLeich;, J'araguá do' rSul, domicilia- Iihecime,nto de todo. mandel, '

...l\umento·�'das' l,l�1nstal'a"�0I""e's,' da .-CEF- o sr., Pedro, Eugênio ,:da e-'r�8iden'e' em Gari, Ele" ,brllsileiro, soteiro," paasar o preBente edital que' ,\.' . • �, '" '
'

'. ,Y- .'

Bru�nago, em '.são Pauro., b Id' t d·.·t f'lh torneiro, nal.ural de Jaraguá' ser' publicado pela ,imprensa ti
-

I 'i .

"

I
'

.
ti li nes e IS.I'I!l, I, a

do Sul, domiciliado e reai-' e em cartório onde,será afixa-
'

Spgundo o 'Sr.�G.Úú1i'()� BarFê'tó, d,a 'Silvá, G"reD'
" Dia 20 d,8 Bruno Geesner e ',d'e

dente na Rua Thomaz Pran- do '�u,,8Pte 15 dia8. Se'sigUém te dä 'filil>l} 'dá Caixi Econôinicà':Fe-deral desta'cidádé':, .,
.

I Ehrira Sjöberg Gesliln,er. " 'souber de algum Impedimento ó,.êepaQo f"br,co dá, 'sgÔ'nó'ia, seNf:àum,ellta,"dó'éni:curtâ.
- A sr. ' Olg'a Hens- ., c,iàco deGoés, nesta cidade, "acuse-o� p",ra OB 'fin8 legais'. ' '

',' ,

,

"6/' f' Ih d
CA p. razo; determÍnando-sl àssl"m'l, maior c'o,m'odidade nochel Mabnke; Edital D. 9,.137 de O 11.75 fi Cf de Vigan, o Bublilz e AUREA MüL1.BR GRUBBA '., '

,

, � II sr. Olga', esposa,' JomarVerbineml e
de AoeIta Metzner ß,ubIHz. Oficial', ��ndimeiJto' às' pessoas"que, tratarem dos ge'ud

'

ne·;:
do, sr., Alvaro

'

S'ling,hen, g cios fina,n.c,airós na �gência da CEIfo De Qt;ltra par-
C b• pn

' Itete �erônica Mat'aDgoni H .. , te 08 intefe�8adoLfc'oi:llinoam retirando suas parcel8�em am e - ,K - '"

:;,Jo .PIS..'
J' ,

,

'

_ Marcos, filho do 'sr. -' Ele, brasiIeiro,,80lteirâ; u
,

, í, Lewinos, Spengl,er., em àuxiliar ,de escritÓ'rio, n:â- A'"'s -A.o'ot'(apoIVes" de", Ge' r'a'ld,o Jo'S'é',Curitibà -PR-' tural de JangO' do' S.ll'l�' V
,..:.. II sra. Otília Zap'ell�, domic Bado e residente

Àlperstaedt, em I'rapoçu' na 'Roa PrEis. E'pitá'clé !!:.,=-""'-"='====_=,=======
.

h "Pessoa, nesta cida:de. fi-" . p' 'd·zm O"
lho, de' João Mathi8s Ver" re 10

., D,ia 21 binenn a' de Olga Jelinsky
.,\ _ à �r. Alfred;Horst, :Verbintinó:, �

\
,

"

00 Rio de h'inei,ro;' ,� < --, ' Ela" bresillllira, soHeira"
- o sr. Alfredo Bäumle:' caixa, n8:tural de Jaraguá '

..:_ "li 'sra, ,(vone J''!1asca-'' do Sul, ,dºmiéi.liada e re

renh'Bs Schiba, em Curitiba' sidenta na RÚII 25 de Ju'
;_PR-.

.,

lho, nesta cidade, filha de
"Aos oàtal!eiantes nos Daniel MarQngoni' (I d,.

sas feli,citações", AQ8 Vasel Marangoni:

U'CORRflO
;

00
'

PDUO"
fundação: ffrtur Mpller - 1919

CaCMF 8U36.591/.000t·34'
- 1975·

" ,Diretor.
, EUiênio' V,itor Sehmõcke]

-,

Aurea MfllleJl Grubba, Oficial
'do Reg1str� Civil do I. DI8-
trIto da {Iomarca de Jarl)guá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, 'Brasil. "

Faz Saber' que comparece
ram nó' cartório exibindõ ,08

I doeumeneos. eXigidos pela lei
atIm de se habilitarem para

ca$àr-se
'

'�Cobrança de-Impostos
ASSÍNATURA:

A.n�al . .

.!�
• I. • Cr$ 40,00

, Semestre '. ." Cri 22,00
Avulso • ; • • Cr$, 0,80
Número dfasado Cri 1,00'

,

-
o"

"

OrleadeDeptn e

Norma Stricker

. ,Segundo �núncio d e fonte da' M�nicipalidàde
'J�ra,guaen�se.' 'a ,c.obr.ança do Imposto �redlal Territorial
.Urbano, sere ,fello, dorava,ol:e af'raves das agênéias
bancárja�da l

cidade rnedlente a' iinp�an'âção ,do ,sisIe
.

ma de càrnês. Quendo 'o d2ved�r nao seldar seu Com
'p�o.misso, o banco medlenre é clare uma autorização
especiaLdaPrefeilura Muníclpal,' poderá executar a Cá,
brançe. Vetemos se desta termaoe-devedores contribui
rão, de forma meis ecemuedé p'ara"O ' desenvolimeolo
do Munrctpto. Falei.

'

':'f:NDERtÇO:'
. - ,

, Caixa Postal, 19
Rua 2, n.- 130 - Fone: 7%-0091
Jaraguá do Sul. S. Catariaa

".

J
.'

J Sociqis.1
Aniversários

, \

Fez anos 'dia 11
, ' . ' '

'

- ,A sra. ,Brofides Car-
dOllo, esposa do sr.' Odi
João C.rdo�o.
Fazem anos hfJj��

'.../ o', J.

- Pedro Ribéiro� Neilo;
-, Auguslo Marer, ein

Gaiibaldi; " "
,

� André Glowalzki, em,
,Oarihäldi;' .

'

.

..-. Alzirll .Maria BorlO
,IiDi, em' Lapa �PR-.

"
\ '

,

' ,I

da TELESP" em,
,

, Guaramirlm'
.

.

� .,_' -

t Juiza. de DireJlo �I comllCI-dlJarigUi da Sill
l" ",�,,! A',V I � P ,�� ',,:\ .

, ALf?»EI?T<:l DALMARC0�" Co:�issá�jo da
Concor4Ií�. da"firtn�:' 'CONfECÇOES ' ME!ER

, LTDA. estabelecida à Rua', Rodolfo Hufenue'ssler,
1 09, {J��la:, pràça, avisa é! �iodos' OS' inetressados,
q,�e· se ,acha, à:disp,!:)Sição dos mesmas, às se'"

.

guudas feira:s, quartas' feIras e sextai!deiras 'das
14 às 18 'hOlàs� �m seu esérirório ,:à Rua 'f>uque'
de 'Caxio�, 366, nel 'cidade de�Corupá.

'

,

.. if
'" r" � .

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

, ,

A ida do, Prefeito Silvesfre' Mannes, do Vi.ce .sa�
lim Jpsé' De.quecli 'e dql edH 'logo Wãgner" trouxe reàul-

,

tados benéfiCOS da eapiral do ESlado, pois dire�ão da
:relecomun�fcações de SaPfa' Carari'na' �,A. vai cOnS'!ruir
I,Im pré(iio próprio ,e� Guaramiril!" TrOla-�e .in(jnbilâ-:
véhnenle de uma gr,ala no'lfçiil porque sabemos ,das
dificuldades que alraves�q o município no setol" .das

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

\
! '

OOIlREIO POVODO
,

Bcnec do . Brasil S.A.
EDITAL

,

Seleção de Auxiliar de' Escrita
,

'

,I. O BANcO DO BRASIL S.A. faz saber que,' de 24.11.75' a

2811.75, estarão abertas em sua agência desta cidade na Rua Av. Mare
chal Floríeuo Peixoto, n.O 8, 'de segunda a sexta-feira: das 9 horas às 16
horas. i,as inscrições para a seleção acima, a reallsar-se Ba cidade de

joínvílle (SC), em data, horärío e local que seräe oportunamente anun-'
eíados: ,

"

I
'

,2. A �nscriçio deverá ser solícttada pessoalmente pelo candidato,

(vedada' a partlcípação de íntermedíàrío) e será deferida aquele que
munido de documento de identidade', satisfaça as seguintes 'exigências;

a) 'tenha à data do término das inscrições, idade mínima de 18
anos completos e máximo de . 25'anos íucompletos..

.
'

"

b) .pegue a taxa de ínscríção de Cr$ 50,00 (cinquenta .cruseíros).
c) Apresente:

.

-"
.

, I) (se do sexe masculino)' - certltlcado de alistamento militar ou'

d� !leserri8�as ou de díspensa d� �ncorpofaçã.o,. ou �e Inseução do ser�iço
mIlItar ou, ainda certetra de Identidade do MlDlsténo do Exército, ou do .

Ministério da Ma'rinha 'ou Mínisiério da Aeronáutica. '

'
"

.

Quando se tratar' de militar incorporado, do comandante permitin
do li inscrição. .

II) certificado �u, histórico escolar (co� fir.�.a reconhecida) de
conclusão do curso báSICO de'1.° gram curso glnasfal ou equivaJente ex

pedido por estabeleclmentó de ensino oficialou reconhecido, ou docu�en�
to, que oomprova nível-de escolaridade meís-elto;. ' , ,

/

.

IlI) prova de naturalização, se não for, brasileiro nato.
, 'd) firme termo �e compromisso em que aceite designação para ser�

vir em qualquer parte do/território nacional em jornada de trabalho de

6 horas, prorrogáveis' sempre que o volu�� de. servíçoaseím- 'o exigir;
. e) entregue dOIS retratos recentes, iguats, de tamanho, 3x4, tirados

de frente.
"

,

, 3. A seleção constará das seguintes provas: Psicologia, Português,
Matemática e D'atilograff8�,>,'

•

'"

.' As provas de Português e Matemática serão dó tipo objetivo. Obri
gat�rlO o' uso de tinta de cor azul em çal;\eta.:tinteiro ou esferográfica e

läpís preto 0.° 2.
,

'

,,'
.

e.. A provade datilografia será feita emmáquina Iorneclda pelo Banco.
6. Para cada prova haverá apenas uma' chamada. Sonieute será

permíttdo o. íngresso no ,�rédio onde se reallzarão as proves de candida ..

to que' se apresentar, com a antecedêncía .míatma de TRINTA 'MINUTOS
. da bora marcada p�ra inicio dos exames. .Sob .nenhum pretexto admitir, ,

'j
se-á a _participação do candidato que, embora tenha ingressado no prédio 'Identro do horário estabeleeído, deixe, por- qualquer motivo, de estar pre- .

sente ns 881a respectiva antes, do síual pars .distríhuíção da prova.
,

, ,7. 9 partlclpante 'que fáltat a' qualquer das provas ficará impedi- .

do de prosseguir n.o concurso,
'

-

; 8. -Serä selecionado .aquele qu�:' "'_.,
','

: .'- -te'

,

a) Satisfazer às exigências da prova psicológica; ,

'

,

. b) obtiver a nata' mínínia 60 (SESSENTA) nas provas de Português
,

e MateIp.ática e 40 (QUARENTA) na datilóg,rafia. "
.

9. Afendida,s essas condições, e a fim de estabeleeer 'f1S príortds
�es para possível aprcveltamento, o Banco relacionará 08 selecíoasrícs
em ordem' decrescente do total de pontos ,obtido�. .'. "

'
, "

, tO. o julgamento das provas terá oarater jrreoo'rrtveI. '

1 t. ,O B!llJ,cO re6erva�se o. direito de aproveitar, ou Dão selecion8� ,

dos, observado o p'razo de'-12 me8�s.
"

"
,

.
'

, . "

12. A posse dos selecionados ficará na dependência de aprovação
em exame de �aúde feito por médico -do' .I;Janco ou por ele ölredeneia'do.

13. Cumpridas 8S formalidades 'de nomeação e localização. eerão·'

empossados 0'0 cargo inicial da carreira d� Auxiliar-de Esmità letra "A'; ,

com vencimentos �ensai8, de Cr$ 2.244,00 (dois mil, duze'ntos ê quarent� "

e quatro cruzei'ros): Antes de decorrido o prazo d� um ,ailo, coafado a

partir da data da, posse; fioam impedidos '(fe: '

'

,

' ,

,

, â) pleiteilt tra,Dsferência, rel!lguardando· se oBanco a seu critério o

direito de removê los; �
,

'

"

'. .

.

, b) 'participar de seleção interna pará a carreir,a, dá Escriturário.

,14,. A inscrição do candidate;> importará em anuência implícita a

futura designação (se selecionado' e Il.0meallo) pa·ra servir em qualquer'
,dependência do Banco.. bem c.omo a possivel possibilidade de, ser trâns
ferido para outro local, ém qualquer tempo, ,durante a'vigência do con-

trato de trabalho. "

,

'

",

,

" í 15. N�nhúm candidato poderá 'inscrever-se Dem pre�tar ,provas
em agência admiDi�trada por seu cônjugue ou parente àté o segundo

,

grau. ainda que o ,administrador' em causa não venha a participar, dos

trabalhos. do, certame. Igualmenhf Dão será,loealizado em ag�ilcia, a cujo
quadro pertença qualquer funcionário psrente seu até o segundo grau ou'
cônjuge. ,

" /'

,

'

16 O presente certame �isa â seleclfnlar pessoal para fuprimen- �

, to das Yagàs porventur'a existentes na agência de Jaragué: do Sul (SC)
entretanto, o Banco reserva 9 direito de localizar OB selecionados e�
uma de suas dependênciàs em qualquer parte do territórro nacional.

, 17 InBcrilo; cODsiderar-se.á o oandidato ciente' das condiç'ões es-

tipuladas no presente edital. .

: .

'

,

'
,

,

" gs/JarJiguál!lo Sul (SC), 03 de novelDbro de 1.975 .

. José Amaral Pereira, ..,,' Idemar Vieira DorneIes
Gereote

' SubgereDt�

,.

I�==�������======�==��====================�

EMP R �S Á RIO S ·TURI S TA S,
a VARIG senti-se honrada pelo, que pode fazer pelos se�8
.gócios e passeios. VARIG está presente em' toda, parte
mundo, beneficie·'se dós' seus serviQos.

PeQa informaQões à VARIG

','

ne�
,

do'

,�

Av. M,ql. Deodoro da fonseCIJ. 1�2il30 - Fane 7!�009t
.

. Jaragua! do Sul, - SC
,.

Viage VARIG ...... VARIG VARIG
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Luiz Kießeß .1A. Jß�últria. • Comárcio �B Bebi�ls
, *

"

CGC-:-:-8442ge44/0001-42 .

,
Relatório ,

".

Imöveie-Benfettortae-Imobilíeado c/ Re.avali:aQão-Oonstruç6'es.
E$tavel.

' ,

Maquínaa e Instalações-V�ícuJ.os-M. e Utensílios-VaailhBDI«I<M. Pa
'entes
Disponivel.

.. Caixa e Bancos.

R,ealizavel' a Curto �razo:' e a· Longo Prazo.

Fo.rnecedores c/ Adiantamento-O. A Rsceber-P. .AcabadoB�M�térià
Prima �ercadori8s�Pétrobas-Adicion81 Restituíeeí-P. Trabalhista

B.N.D.E�-B. ,Ore�isfll S.A,-Crefia} S.Á.·Slldepe';Sudene·O.
-

Eletrobrãs-Embraer' I.B.D.F.-Fandeso· Oia. Melhoramentos ,Jgu,á�'
Codeshra.

.
-

Pendente.
InBu,fJoiêrioia de Depre'ciaQõ9s.
CO,mpensação. '

Ações em Oauçãe- Ap6libes de Beguroe.

. '781.174,65

1.044.025,81

39.183,17

418 8�9,49

121,948,23

606451.32
,

3 011.6l2.67

,

Não E,;<igivel
Oapital�F,�; L�gal-F.!l:, lE��8oial-F. ,�ar� Áumento 08.�ital-d.
,DepreCJaQ�es-F:. Indénlaação 'I'rabalhista-P, .Depreclaçõss-P,
Deprectsçãe das Correções

-
'

' ,

1.959,'235.55
� Exigivel a Curto e � LonQo Prazo.

' r,'

Eornecedores, I. Renda Retido Fon·te�B. Bra�eBco S.A.-:-B: Brasil"
.s.A. cl Empr. Pasep-Banco do Brasil. S:A. 'E, Industrial.

'

" ':, �

Pendente. ',. ,','
.

',i I .

'

"

, ,

'A Disposiçãô' 'da "Assembleia 'GeriU.:" �
, ,

". ;;". ":

.. i Comp�risaç:ãd, ',,: "

\ '

259.271;9��

186.653,89,

, Cau?ã'o' da Piretoria,-Valorea, Segurados. 606.451.32
'"

,
.

3 011.612,67

'De.oaslr�ção da Co�ta de Lucros ê;' pérdas 'Encerrada
..

em ,15 de Agosto de 19_7S�
,

'

�
-,

.

\
.

Contas .. Vendas' d_e' Produtos Pr'6prios-MercadoriaEi- ",
Fretes-R.Dive·rsBs.

"

"
,

"

,

M. ·Prima-MrP. Secundária- Meroàdoriali-IPI�Prot&rra
-PI.N-I. ReQda I. R-� .Fon'e .. IOM-lmJ)oB'os·�F.GTS,�'PIS'-,S •.

·

.,,

o.bt·igatório. S.A.' Trabalho-INPS'·O R DEN A DOS·
Salários Férias-S. F a m í } i 8. D.Gerais-S,lncêndio·

S,.: yeíclllos·13.o Salário":Mobral. P. Dev.ohiqos-Depre9ia�
ç09s-F.R. Legal A',D. Assembléia· Getal _ 4251.880,08

'

,
.,

,

4.251.880.08 , 4,2õ1.880,08
,

Jaragllá do Sill, 15 de �gosto de 1975 .
"

.

Gerhadt A. }l::,Lessmsnn. D. Comercial-Técnioo em Contabilidade

,
Registros DEO. 178813 e CRC de SO 2210-'ÜPF 019557999.
I"

' ".
.

Parecer do' Conselho Fiscal.

4 251.880.08

"1'·

,

'

. S8�horl9s Aéiooistas. Os abaixo assinados. membrós do Conselho Fiocal
da Lmz KIenen S.A.Ind. Com. B,eb., estabelecida à ÀV. Mal. Deodoro.' 657 nes

ta cidade, tendo exa�inado de·tidamente, Balanço Geral, RelatÓrio e L. e "per-. '

du, que !hes fo�am ,apresentados pela piratoria, do :perioào,' de 16/8/74 à

15/8/75, sao do parseet. d'e ;que 08 me�mos s'e encOntram em perfeita Ordem :e
foram elaborados seguindo as normaa Contábeis, razão pela qual devem ser

aprovados pel08 Sre. Acionista's em Assembléia Geral Ordinlria.
.

'

Jaraguá do Sul; 10 de Setembro de 1975,
Henrique Wolf - CPF ..104359809

,,' Bruno Henn _' OPF-019612849
TOQi Bloafold,' - CPF�03Ó778169

I

� �. � .

, �

Ofie,ina do· Tibério
'Rua Barão do Rio Branco, fundos, n. 67

Especializada, VOLKSWAGEN '

ServiQos 'de lataria e pintu�aB em geral,
Retifica de, motores, câmbio, ,etc ...

"Agradecemos a todos que nos, prestigiam

. ,

\

--

,
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CORREIO· DO POVO
I

SABADO 1&-11-7&
�f

�_GINA 4.

"

No último dia 08 tendo 'por local a8 dependên náriol dà ERUSe fizeram o levantamento final para
cial da Preteíture MUDioip�1 de Guaramirim, acon- , posterler .íníeío de ímplantação dà rede. .

, teceu uma Importante reunião .: da qual tomaram 'Gusramirim, será beneficiada atravé�da knplan
-parte 08 Prefeitos dos muni.cipios de Guaramirim, t�çll9 da rede de eletrificação rural nas localidades
Massaranduba e Sehroeder [untamente com Ademar de Ponta CO'mprida numa extensão de 6 qullõme
'Garcia Filho Diretor Admigistrativo da ERUSC' tros, a meSQ1a extensão de linhas para Tibagf, mais

'. (Ele.trificaçã() Rura. de' Santa Catarina). O deputado 3 KM para Barro branco" e m�i8 7 KM de linhas
,'.

Octaeílle Pedro Ramos esteve presente aeeucontre para a região' de Poço Grande, Quati e' Ocrtloeíra
na quálidade de representante do, 'municipios' na totalizando 22 quilômetrôs de Iíuhas. As Iínhas
ABl!!embl�ia Lt'gislativB.' constam da reinvidicação que o município. apresen.

-G'
Q tou ao' governo Konder .Reis quando da distribuição

. uaramirim de um questionário no inicio de seu governe' Além
Pá,ta atender .8S m,etas prioritárias de Eletrifi- disso -consta também 8 complementação <la exten

caç,ãp Rural neste municipio estavam presentes à são de O1ais 1 KM' de Unha na looalidade de Bana-

reunião, o Prefeito ;Silvestre, Mannes, Vice Salim nal do Sul.
'

,

José Dequeih, Izidio. C. Pei�ér Presidente dá. ca- Massarandubà
mara de Vtlreadores, Frederíeo Guenther Presíden- ,

te da ARENA, Paulino- João deI Bem, ex-Prefeito
T Após ser' encerrado reunião com os guaraml-

Municipal" Victor Kleíne, além de Octecílío., Pedro ". renses, foi ,8 vez do diretor da ERUSC, Ademar Gar
Ramos e Adema.r Garcia Filho." ela Filho, reunir-se com o Prefeito Zeferino Kuklinski

,
Na quarte feira José Alves do órgão, veio -à Gua-

-

de Massaranduba que se fazia. acompanhar do Depu
ramirim ministrar um curso de cadastramento' das

.

tado Octaeílío Pedro Ramos. Em Massaranduba serão

localidades do município e bem como de Ma8saran- 'implantados um total de 21 quilômetros de lin,ha de

duba e Schroeder que deverão ser benefíeíadas com eletrificação rural beneficiando .as localidades de '2;0
,

a implantação' da rede de eletrificaéão', rural, Pl esta Braço Norte numa extensão de 8,. quilômetros l�.
'reunião os 3 munic,ipioB estivel'am repreSentados com 'gando a localidade até Guarani-mirim; São José à
funcioná,rios, municipais que àC�HIipanhados ,de fur:lOio Braço Sêco mais' 3 KM; Tifa Safanella com outros

..

. I

Ilapocu.
3 �M; Ti,fa Haffermsnn. 1,5" K'M além (Ja Estrad_", Ri·
b.eHrão Lagoa 2,? KM,lEstrada MasBaranduba.:.Guarami.
rím-Putanga com eutros 2,7 qutlômetros 'de linhas.

Schroeder, .

Com. reJaçã-o aoMuniclpio de Schroeder também
,está, prevIsta a eletrificação rural em vãtia8' JocaJ!'

, dades, devendo n? At.otal serem implantados, 8pro�1"madamente 20. qUllometros'de linhas de eletrificaçao
rural ' ,.'

"

'_

vã visitar o BESC e verifique :t� a�sin:ide 'ge�fe�ohhecida;
,I

(
"

,
,

' ':, ",
,,

__ ,',_' � I
_

.

';- '.'� ". .�,'�: • " � ,I'" I�:'''�
, �

, .

'

•

-Converse com o: caixa, com o contfnuo, com o
'

, contador, com o gerente.
. Tá assim de gente conhecida .

.:..:, E não é para menos. São pessoas que vivem e traba
-lharn na terra. Por você. Preocupam-se nas horas que
urna simples operação bancária é a solução do seu

problema.
" "

,

Por iSso o �E;SC assumiu a posição de um Banco de �',BESC ',"
' ,

, gente conhecida. -

'

, •

Portanto, ao pensar em operações bancárias lern- : Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
bre-se. d,o BESC,O BANC.O DA GENTE

GOVERNAR 'É Eft!C(JRTAR' DíSTÃNCIAS.

\ ,
,

'!

i·
!

I

�

Eletrificação ·.ValeRural' pa�a o

"

\:

,

.

Manoel Aires cÍlrneiro Júnior
86 - O homem curioso é aquele qlle não admU,edúvidas,

. . ,87 - Não é: com Um l�nQo" que s� há de cobrir
li montanha.

. _'

88 -:- As yelhas eB�r8das sempre Dos'conduzem
aos' no�o�, camínhes, ..� ,

.

,

" 89 .; O que foi feito p�r8 os' outros �ão é da'
gente. ,'.' '

.

. " ",

90 - O, burro estruma onde lhe dá, vontade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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aORR;EIO ','DO 'POVO
� "

SABADO 1&-11-7. &

Domeu arquiv� para você
,'P-ór' umà· 'Comunidade de Trabalho' ,

Prol. Paulo Moretti'

Tanto da antropologia quenío da pslcologle po- No mecanismo da participaçiio comunitária, a

dernos extrair lições sem conré que, postas, em pré- conpreensão é a base que sustenta nossa ,ação e a

nce, rernertem a convivência hnmana senäo perfeita, chave que abre as portas de um trabalho deeenvol-
,

ao menos mais tolerável, mais agradável e mala útil vído e voltado para a união de esforços somedos

em termos de participação, de entusiasmo e de união que g�ram a confiança recíproce e produzem frutos,'

pela compreensão.
'

'

de uma ação dirigida para os altos tnteresses de quem
,

Todavia êI convlvêncla humana verdadeira e participa efetivamente de uma larefa que é Ião mais

vol,lada para o sentido da compreensão e da' união nobllltente quanto maior for o, díflculdade a Ser rrens-

"não pode ser egoísta; Não pode e não deve encara- posta, ','
"

,

'

colar-se nas espirais de um ego absoluto, Dem eco- É a força da união que faz levéarer os que caem.

corar-se nas dobras de-um individualismo pernéstíeo. que' reconforta .oe que vacilam, que anime 08 que

Convivên,c,ia humana ierá que ser, necessartamente, esmorecem nessa luta que nos é comum e da qual
arnor e doação, pera que haja compreensão e união. somos todos soldados ,por igual. É uma forma, de

A união é decorrência natural da compreensão. participação que nos estimula em' qQalquer tempo e

Dar a necessidade de estarmos imbuídos do verdadeiro em todas as circunstâncias, sem medirmos as eense-

esprrito ' comunitário que deve presidir neseoe '�tós quêncíes que. tsl condição nos lnpõe,
'

em relação aos nossos semefhentes. Partindo-se do 'ldenttllcaâoa por um ideal tão ediücsnte, tere

princípio de que ninguém dá o que 'não tem, eviden':' mos força pare combater quando o cansaço nos abate,

cie-se que' possa presençe- no seio da sociedade deve quando as ínccmpreenções DOS ameaçam prostrar e,
revestir-se de uma constante participação e não de sobretudo, quando as dificuldade desafiarem n9S80

uma teimosa e persistente omissão. . " sentido de únidade. "

A velha tese de que quanto mels'unldos formos Convenhamos, é, uma lição 'dure de se aprender
meís fecundo :súá o nosso ,apüstoladGl comunüértó e muito mals d'urd de sé pra"icar. ' Enjretante, par,.

é sempre mats nove. Por isso. devemos atuar como que, uma comunidade de trabalho eumenre em mérlto
msrrumemce de uma comunldade que, se censtrõt pela ,

e em número não há oulra opção: ou creecemes es

untao e 'nãó peja medioeridade,' p�ll.I participllção e rlmuledos pela' unrão ou esmorecemos dobrado�fpelil
Dão' peja 'negligência, pela .conpreensãn e, não pela tncompreenção, vencidos pela Inoperêucla,
eversão. '!

• _"
. 1

,

EslãlÍo 'de
'

Sanla 'Catarina
'

. .' '.�

. Prefeitura.Municipal . de
latoDua ,do' Sul

DECRETO N,' 358/75
,,'

,Abre Orá,dito Suplementar.
,

EUGENIO STREBE, Prefaito MUl)icipal de Ja

raguá do Sul, Estado' de. SaDta Catarina, no ,uso' t'

exercício d'e' SU81 atribuições. ,DECRETA: ,

ART., 1:.0) �;-·F,ic.a �b�r�<?,.,l!D{-,2I1g!!��ue.!.e,��n_t�.r
DO" valor d.e. �C:rS 3 [8,509,00 ft!,eze�:to,s,e de�Olto mir
e quinbento. cr�zeiros), . poi" conta, do Excesso de

Arrecadsção),do_ carren_te 'exerçí9io, 8S 'seguiDte�
dotaçães do Orçamento, Vigente. " •

3�11.1 :.._ 03/02 "

'

, 400,OQ
, a 1.3 o 11/23,

'

3 000,00
3.1.1.1 - 02/32, ' f,

-

I 3.00,0,00.
3.1.4 o 12/37·

" 1.000,00
32,3;1 18/S9 15.000jOO
3.25.0 - '23/42 60.000,00
3.2.5.0 � 23/43 2.000,00
4.1.3.0 - 27/68 5,000.00
3.2.:1.0'·� 1679� ',' , 40000,00
.4.1.4.0,.:.... 30/100 .". 3�500.00
'4.1.4.0 -: t 21!02-A 1.500.00,
3 ÜfO .._ 09/110 ,

100,90
3.1..U - 02/121 1000.00
3;1.2 o .;,.....106/123 : I 500,00
3.1.1.-1 .;;.- 02/150' 10.000,00
31.1.1 - 02i166 4.000,00
3 1,2 o i-, 07./169' ,

, • '.70.000.00
31.2.0' - 08/t,70

'

aO.OOO.OO
3.1.?0 ,; _ OS/Ji87.. ' ' , 6500,00
�.l;2:0 ,�, 091188,.. \ . , 10.OpO,OO
3;1-.3 o .

- 111/189 4� 000,00
, 32.20.; - 1-7/202 : 7.000,00
TOTAL ;)f':;"'; i"�

.' :Cr$ 518500,00
" ·ART. -2:Q) _: ·Esta' Decreto entrará em vigor,na

data (fe 8ua;' pu'blieação, revogadas 88 disposições. em
contrá'rio. _

Palácio da Prefeitura Municipal de Jatsguá do

Sul, 80S 31' di'as· do mes de outubro de ,19175,.
,'. ': � EUGENIO 'STREBE, 'Prefeito Municipal

O preBente Decreto lo·i registrado e publicado
D�8ta DJre�pr�8, .«le' Espedierite,: EdUcação e Assletêo
Cla Social 80S 31 dias 'do mes de outubro de 1975.

,". '

Astrit K, Schmauch, Diretora
•

.J ..
,

-

, ,KAUFMANN·DR. 'I:VO,
,_

l ,
'

CIRURGIAO DENTISTA'

(C ..R.O. No 3.85)
-.ATENÓ'IMENTO� L

(Sb,mênte clho�8 marcád�)
'.

'

S'eguDdas 'à &extss feiraR: 14 às 18 horas
.. Sábados: 10 às )2, hora's, ,

R. 'Pres. Êprtá'cio PelBoll, �05 ..;_ Jaragllá d'� Stil

'J'elefone 72-028%
- -'

_ O homem livre é aqu�le .:ido ser esrá' em plena
disponibilidade para se._dar, se comunicar., para ser. J

, O motivo pelo qual não 'somos feliz�s como. os

8aOl08,e' que não temos �oDtade de Sermos sanlos co

rno �Ies.

,luiz Kienen S.ß.ln�dstril e Cumércil de Bebidas.
,

CGCMF '- 84429844}000112'

,

.

Edital
.

de Convooação.
Assembléia

.

Geral Ordinária.

.

São' cOri;idados., os S�Dhores Aciol_listás 'desta
Sociedade. para, a Assembléia Geral Ordinária. que
será realizada na data de 04' de Dezembro de 1975.
na séde SaciaI; à Avenida ,Mal Deodoro da Fonse-

,

ca. n G 657 às 15 horas -pará delibérarem sobre a'

§eguinte: "

.... !t.. �.,.:i.t:,. .

�""":;'.-'.�" . ':. "":< .��-�.� .,:
...

.,..,::��- __
"_" .. � ���",-,� •• '-',..._>�.... ..<1fl:·'!"·;.�

ORDEM DO' DIA

1 o) .Exame. di�C�SSãO' é ,aprov�ção,do Relatá-'
I

rio da Diretoria. 'demoDstração da Conta.
", de Lucros e

,

Berdas.'
. Balan�o. Gerar, e

"

Párecer ,do �onselho I1iscaL '.

'

).,., <-

2.0) Eleição da' No"{a' Dir��oria. ,;

'3;°) Eleição do Conselho Fiscal.
,4 o) As�untos Diversos:

" ) -

Nota-Acham-se à disposlçãodos Senhores ACto-;'c .

"

.
,'nistas os Documentos, d� que tratam.?

'Artigo �9 do Decreto Lei ?-627 de. 26/09/40•. ,

'Jaraguá do Stil. 05 de Novembro de .1975. ,

,

Gerhardt A.E. Lessmann-'D. Cámerdal-
CPF�019557999, '.,

'" r -I

Edita]" de' Convocação.;
Assembléia Geral'Ordinária,. '

Ficam 'convid,ados ',os S�nhQre�' Acionistas da'
Luiz Kienen' S,A. Ind. 'e Com .. de Bebidâs., pará,
Assembléia Geral E�tra(jrdinária, à realiiar-.se· dia 0,4 ,

,de Dezembro de 1975 às 17,' horas. em sua Séde
'SôciílI. à Avenida Mar,echal Deodoro'da' Fonseca,.,
657 em Jguá do Sul. (SC) para deliberarem. 'sobre
a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.0) Aumento do Capital Socia'], mediá'nte
aproveitamento do Fundo, de' Reserva
Especial em Cr$ 260.000,00 e do Fundo

Especial para Aumento do Capital. forma
do cóm a Correção do, Ativo 'Imobilizado,

,

em Cr$ .275000,00 p-àssando o Capital ••
,Social da Empresa de Cr$ 825 000.00' para
Cr$ 1 360 000.00

,,'

, 2.° Alteração Parcial dos Estátutos.'
3.0 Assuntos Diversos, '.

"
,

Jaraguá do·Sul. 05 de Novembro de'19'],5;' ,
'

Gerhardt A.E" Lessmann-D. Comer,cial.
CPF-o19557999

, ARsinaturás�' : . .

Anuncios·

': '_,,' ,E?ÇeIpplare�'AvuIs.�s,
procure nossa redação':, Av. Mal. Deodoro,

da FÓDSeC8'; 130_ L', ;
,',

, ,

'

TEL6FONE -72�OÖ9t, ..;, ,

- \ Correio "dó' ,Povo"
, I,

"
,

.

nos Esportes
Geraldo' José Comenta..'.

,

A reallzaçAo dos 3°.s Jogo. Coiegiai.· desta 'cidade,
promoçAo dil, Comissão Municipal de Esportes, logo ao término
de nossa' feliz partic.paçAo em Chapecó foi uma pedida das
mais acertadas. pors o público local poderA aquilatar de perto
às competições. e ver como eitã o'BOSSO material humano para
ali futu,ras competições em nivel estadual; As competições em
várias modaUdades, aliãs em .todas as que ,a CMS possue tée
níees responsãvels, deverão encerrar o ano esportivo com chave
de ouro, p()IS com a motivaçllo das medalhas conquistadas no

Oeste. os atletas poderiO estabelecer' novos recordes e o que
eonvenhaItlos é, multo bom. O infcio das competições está de-
terminado para o Próximo dia 22 e nos parabenizamo. com a

CME, pois jã val longe o tempo em que .e dormia sobre os Iou-
'

ros conquistados. Passou a apresentaçio nos últimos JASC, o
negócio é se preparar para 1976. E extensivos os cumprimen
tos a capacidad� dos Siegmares, Rittas, CagUones. Ar1zinhos,
ete...• pelo que vocês representam para nosso esporte amador, é
aos atl,etas que elevam o-nome esportivo de nossa centenária

J,araguã, do Sul. .

" '\
�

",

·1, Destaques . da· Semana
ARIESA promove Iestíval

, esportivo
,

A As,oeiaçlo Recreativa Irmlos EÍnmendörfer, S.A.
(ARIESA), órglo que

.: congrega os funqlonãrios da" Irmãos
EinoieJÍdö�fer S.A., realizará hoje e amanhi grandl'o$i> fes�ival
esportivo nas dependências do, Estádio da S. E. CaXias de Rio
Cêrro I. Cêrca de 40 clubes das cidades de 'Jaraguá ,do Sul,
Joinville, Corupá, Schróeder, além de outras 10çaUdades do Es-
1,do de San�a Catarina, se '!irio representar nesta festa es-

portiva, e mais os seguintes logos: "

' •
Sibado (hoje) às 15 hpras :

'

'

ÁaWEG,x 0'. E,., �.. B&'eumle (Corupá)' ,

'

Amanhã dOMingo, 'às 14 horas '

.. ,
'

,,'
'.

"

.

!� íf.:rruE�:!�E ��o. (da Uh�)x S.E. C��as do Ri,o Oêr�o I
,

ARIESA x S�E. Ouro. Verde (Corupá)" ',' ,

" Junto ao mesmo, haverã completo servlço'de :bar e'cozi-
nha. e uma movImentada soireé a cargo do cojunto OS FÀL
COES;

, ,
'

Aulas' de .'X.adrez

, "

,

Foram iniciadas no último sábádo 'as aulas da escoUnha
eie Xadrez, da ComissA9 Municipàl �8 Esportes, tendo' por 10-

.

eal as dependências do Clube.' Jaraguaens8 de Xadrez na rua

EpJtáe,�o ,Pes�oa� proximtdà�es_da CELESC" Mário José Llco
, te-v:e exeelente performance nos JA6C 'de: C4apecó e bastante
motivado pela classlflcaçlo do� dois aeleciom�dos ,(vice. p�ra
as enxa�ristas e 5.0 para .oli llome�s) est,!\ lnlciind'o ,o r-",ferido
trabalho. Todas' as pessoas I�teressadas em' desenvolveJ." ' lua

men�e poderão..�Proeu�!i� 9 MáriO Uco ,ou a secretaria da CME
',�

,

marcar ,ins�fjçllo que, é:, gr'!tulta.. , j':
, .;' 'Jaràgu� , dirá presepte' -!

. " ,. \ , , , ' . .,
.

" .

_
A Cor�da, da: "Integraçllo", ,um�, espécie< de ' Mini-São

SHvestre� :,s�,rã efetuad� �Iá 31 de, dez9mbro co.m a preseDQ&
dos atletas Jolié Augusto' Caglion�' (500 e t,500m), e Nilson

f.ran� (4QO,8QO ,8 J.500m), que:estão Inten:�lficand9 preparativos
',com vistas a efetuarem uma boa represfintatividade na referl
d& prová. Segundo 'os ,e�em"ento� d,.., CME que 8stAO, aconpa
nhanclo. de p,rto a08 trelnamento8, I�cr(ldit�,.se q�.e os. dol8

laraguaenses' poder.lo' classificar-se Öntre ôs' 20' melhores' atlé
{tis brasHelros �o pecJe�trian1l!mo. Caso Isto seja éonsegul!iô
.erá mail! uma divulgaçlo' pO'sft1va 'em t9rno do nosso esporte
��" fOfoa. A prova é' uma.,pllomoçio mundialmente famosa pro
movida ,p�la Gazeta Rsporti"a, e quer.�mos 8stamp'&r na volta,
umal�a�chete bombástioa de uma feliz 'participação, pols em-

, penho e vônfade nllo laltam.,
' .'

,

"

, .
,

'

,

,

c .Bolão" 'ém Joinville�"
" ' r

"

Os 'cq�a�d�d08:�� Arrio HenBcbel es'tl� dés4,e ,o:qt�1J1 e�
Joinville particIpando âo Certame Estadual �e,.ijollo 16,5 (ofl- ,

aiaI da'CBD), brigando por uma bO'a'lclasstncaçAô frente as
, grandes ,!!quipe do Estado. Será uma repetiçlo em curto ,prazo'

.

das disputas pelo,,1.· lugar cio titulo de campeio do BolA0 Mas
cu.llno de SaDta ,Catarina. Vamos esperar que, os êrros, CC)�e
tidos em Chapecó tenham sido uma anomal1á passageira Ei que
a.pesar de principiantes .com,a bola p�quena, tenhamos uma boa
representatividade. . ,I " , -

Bes�e� \� ·spät,als" garQh:ht
, Wir sind' fast wie eio Triumvirat ,_' ,

,

Welches 'sich 'mal"vorgeno "n1'lilaD hat'
'

Euch zum ständigeD Gedenkeó
Zur SilberDen etwas zu schenken
Weil Ihr verseheD seid mit aDdern Dingen
8,0 wollen, wir nur B,ücber bringen
Die Euch 'von unse,rm Land berichten

U �.'

EiDgafs8st' in Kurz�geschichteli':; '. ,I,
Ihr könnt sir in deD Büchern sehn
·Bu.nt 'wie Mosaik uDd auch �o schön'

:Qer Meosch, �jg,éh ständig lerDeD QlUSS

So' sei d8Ef LeseD Euch ein HochgenuRs
Legt untern ,opf ein weibhes Kissen
Béreichert Euch mit vielem WisseD
Der Dank sei deDen zugeweDdet'
Die alI:'das Gute Euch' ,gespendet '" .

:Wir sind nur mittler dieser Gáben
Weil' Andres wir D1ch(wollten haben
Emsi, RudoU und icb '�m SMíhiss' ,:,,',.' '., ,

EINER nOOM Schlu8sHcht bleiben lDU8tl
� (, �': oo"r-upá, 8·m','5 O'ktober ·.1975� ", �

, .

(Einen a'erzlichen �Dank 1i>ß: <.,' ','
,

"

:' '. '. ,
Bmmo' Siewerdt

" IJ, RudoU Hir8�hf.ld
" .' <He'llmulh ,Rä.der

Brunhilde Und EtJg�DiO)

:t...

,,"
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Ordenado l.ni'cial: Cr$ 1.091,00
__ 'Férias 'coo'forme a CLT:" .

,
,

Outrossim, ,Iambém 'estamos selecionandö
"

.cendtdetoe par� Ajudante.-
Entrevistas '

/
.

.
' Local; Escritório do'SAMAE. .

'"

RUa: ExpedicioniÍri. Arilô�jo 'Carlos. Ferreira-l0Õ.
DaI.: ii. pCirlir do dia .17 àl.é dia 19 do' .correme;
Horário: das 10,00 às ,12,00, e das 16,00 à's 18,00
horaa,

\

Realizam no eUa ds

hoje, o 'seu son.ho. de
. amor. os jovens ,Maria'
, Odete Gramm,' filha díle

-. '"." ta' da Sra. Vva. Olga Car,

'Hni Gramm. e o sr, Jaime
Blanok; competente e efi
ciente ,funcionário' de A
C9IDl;lrcial, filho de ;\1-
fredo e Oacílda Hoffmann

.'. Blanek. ,

, ;,

Às 18 horas ds',lloje o'
jovem. par. comparecerá
à Igreja" Evangélica Lu
terana 'de Jaraguá do,
BpI. para ser abençoado,

.

em prElsença .dos pais,
demais familiares e COD-,

'. "id�dos, e dOI padrinhos, :
"

por psrte da D<liva."o sr.
. Lincoln Delmae Bístow
e Sr8� a, p.or parte do
noivo pelo dr., Aotonio'
José Gonealves 8' Sra. .

T
.. ,

d C h MIl'O ato
'

civil deu-se on-' MárlO .ravares a un a e o

tem, DO Forum Iocel, em Tabelião de Notas e Protestos 'em Geral
, '

'·do cerrems 'com o s'eg.lJn' .

preseDna'. das' .testsmu-
I ,.,' E.'p. -I'-\T':'A L..

'

,Sem sombra de dúvida dó" Sul a enérgl. �ecesl!í'" .. '"
y ,

, ..' � nhas, por, parte da Dl!iva
8 us,inä elétrica ;de ITAY �

- ria 8.0 seu pleao desen- dó�carregl}1II8nto nos se,U8_
o sr. Rolf H. 'Zé,ndir' •• Pelo 'presente edital pedimos �OB Benhores abaixo réla-

,. Pu . led. ir maior' �s!na' ,ol,imento., ,i
famosos Me'l'cedes Benz.; S

'

do noí eíonados que C9mpareoam ein nOBSO Cartorio'para tratarem de
, hidroelétrica, do .muodo, . De Jaragui dC! �DI Il letando ;0. tão .apreciado ra. e,'por parte o n01'

'assuntos' de seuílinteresses:
" .

em que -ee mostrar! a ca" contribui,ão 'a,mbéJn, S8
.

parquet da fil.a Rubtni vo., o sr. logo Wagner e '(Arnold. Jochem.� R. Exp. Cabo Harry Hadlioh
'pacidade realisador» 'de faz presente',', a,tr.avés do IndustriaILtda... qu� s�· Sr.. Ern'aDi doa: Pessoa - R Loreneo 'Kanzler. "

brasileiros e paraguaios.' ,. parque fabril e- de sÓla destiria para '8S. CIÚI8S' a : Após, a �erilllôDia relí-. FI'ridOli�OI VBicleln�éL'-d R. JRoinvJi1�e,. 6T74·.. �O esforço desen,olvido empresu ,que transpor-. lerem ,oonlltruidas na- giosa 08, eonvídados se- ndusteíalE e y' t· a -,. oao. OZIDl - orup�.
nãósõ vem' do g,overoo. tatil 8S riguesas pelo Pais miliar' hidr�elétrica .

d"� 'rio reeebídes nas depeno 'Mabel Gráfica �qoípam�ntos F/Esérit6rio -.
..;;_

. Epi
des dóis países, como da 'afora. ',mundo. Maltos ' 0lltros 'dênc18s lestivas do salão täcio Pessoa, l272.Mafqio des Sautos - R. João Planins-
par.tioipaçãó·· anônima de ,QIl�remo8 nos referir à oirregament�).e' deverão ',.., Vieirense: . ,",

" eheck. Paulo Homanovicz ..:.:. R. Rebertn Seidel, 196
ou'tros crgsntsmos, de lé� orga,oiz8ção, c'a�itlneada BeglJh�) em breve, '. para' '-:- ;Üor.upá. Shigllen(>bu Wajima _:_ R." Fr�iz Bartei,
Quicos, pr(\)f�Bsi()nai8, em'- ,pelosr.'Erwino,Gramkow: abastecer de,m8teri�ldé "Ç6rr.eio do, Povo":, 379. Posto Pàn, Ltda - R. Mal. Deodoto, da Fonse
pres:aBl organizáções que, .

atrada 'a TRANSPOR- conalruçãó' a JTAYPU. apresenta ao flell c'olaoo-
'

853. \Valdemar BOJchardt -- R. ,Jaraguá EEquerdo
GO.mo 8S foro)Ígas h·a·ha· TADORA GRAMKQW �s- BINACIONAL.· ,:' rador votos' de' muitas'. Wílson Do-rneles Bernardi - R.I Angelo Rubini.
lham incessantemente pá- t-abeliCida nesta cid�de"à

.

São' jaraguaeoses" ,qUê; f,elicidfldE."S '80 sr.', Jaime'
. Agro Industrial Jaraguá, Uda ( ..... R. Río (ja Luz. ,

ra erguer o colosso que Rua Felipe SCllmi!ilt, 256, estão contribuindo para o� 'Bl�nçk e sua, dignissima vrjJaraguá,' do Sul. 13 de: notembro d& 1975.
,haver"â de dai' à �i:nérica 9us acaba de sa�r no dia 10 ,sa,rgil11en\�, de "ItaYPIl: noiv,s.

'

Valéria Tavares, 'da Motta 'Reze,nde, ofici�l maior'
--�--------�----��----------------.--------�----------------------�----

','B,o'aCt's' "de' ,Di·aJl1anlé',;'�eDl";'-J.aragu'á,. do, !',
•

\

-',' • (-"J
,�

Com 14 filhos ainda vivos de um total ae '18, com, 81" a vasta' mansão, dos dJ)is pavimentos em ;que até hoje reside, 'Amoldo S�hmitt é o' terceiro de uma fam111a de 14 fHhos. na

netos e 3' bisnetos, J�stejam' suas Bodas de Diamante, � '20
I

já sozinho com a esposa, e cujas dimensões, totalmente extra- ,tural 'de São Pedre d" Alca:qtara, qué: foi, por silia), a 'primeira
de corrente mas d'e novembro. o senhor ARNOLDO LEONAR- ordinérlall ná épocã, tornal'am-se eXigidas 'pela numerosa ta.,. colônia al�lÍlii em Santa Catarina, fUD(�ada em 1828 por Dom
DO SCHMlTT e a senhora OTíLIA' PRIM, coincidiQdo este ju- �il1a.' '< ' I, Pedro .,1 com agricultores aleIllies, saidós, na sUa IDaioriª, da
'blleu iie",60'Anos exatamente com o tempo que estilo. mo.randq' O certume, nO decorre..: destas seis décadas, foi-se alar- região do rio Mosela:O trisavÔ de Arnoldo SchmUt, João Pe·
em JaragÍlá do Sul. "

"

"

"

'

"

. gando na médlda de seu arrojo comercial, e que 'a procura, ,
dt'o, fazia J;larte da prImeira leva desses colonos, com súa

, '
. A Firma <;:oinércio e Iridúl!itria Schmitt 8,A, da qual Ar� do produto. principalmente por p�rte da indústria do calçado, A esposa Madalena Wlrsch�m, e os seis primeiros filhos,' dos ..

noldo Sehmitt ,é fundador 'e' preslj}ente, eonstitui,co� sengran- no Rio Gl!ande do Sul, cada ve� mail exigia:' ,,' .�' ..

'

qúais o mais vel,ho, Jolo'Adão, naépocaco!D 16 anOs.ohegoua
qe cQrtume, nlo ape'nas uina das: empresas mais destacadas

..
'. A comunidade, .lém de) Ih& dever justiçQ, por ,'lima in-

,

tornar-se o p.t�iarca de, qma das ruais numero.s.aá familias,
do �voluido pal'q'lle industrial dessa' cidade, mas é �inda uma 'dústr1a das maiores e' pioneit:1lI em Jaraguá, deve-lhe aiqdll' catarinenses, os "Sc1;lmttt com "TT", saidos da Colônia Impe.
das pioneiral em Jaraguá do Sul, fundada ao tempo em que outros beneficios. nurant� In'!lito tempo, ArJ;loldo S�hmitt foI 'ital de São Pedro. Toda a fascinante história da faniília Adio
8 .cidade não passava duma vila inexpressiva na geografia' 'do pl'eeidente do primeiro hospital de Jaraguá, havendo co�pra-' Ntcolau Schmltt, e da fundação de São Pedro de. AIÍJântara,
nosso Estado, ,e 8S indústrias então tõdas !incipientes, conta-,.' do ,o terreno ,onde, hoje se situa' o :Hospital 'São José. Foi u� acaba de s�r �arrada nO livro "A C.asa 1108 'Jasmins", I�nça'

I

vam-se', nos .dedos de uma sómli(j ...O Cortume Jaragué ého- dOB, promotores da vinda, do!;! Irmllos Maristas pár� ,Jaraguä" do este ano, da,autoria do irmlió in�iS moço de' Arnoldo
je um notável �omplexo induÍltrial, ainda ein expantl!ão conti-:- havendo doado, DO ,centro da� cidade, um ,terreno ,de 15xl00 echmitt. O velho pai Adão já instalara um cortume rudimentar,

, nua depois de tQ,ntos anos,usando processos' os mais moder- mts áo,antigo Colégio da DiVina' Providência Seus carroções ,onde 08 filhos mais yel!ios aprenderam (> ofícIo 'com OS mais
nos na industrialização do' o«uro, ,fornecedor nas indústrias do e clLvalos, duran1e meses, 'puxar"m grande parte do material ,primitivos process:os, Em 1915 Arnoldo casou·se em BlumenBu
calçado em várial Praças ,do Pai!!. '.'

'

,', .de construção, tanto para o.Colégio São' �uis como para o com' Otilla Prim; filha de Pedro 'Prim, ,mutto conhecido ria Blu-
A. beira;dá estradinha de terra que cond�zia de �luine-, Colégio da Divina ·Pl'ovi!lência, do grande Salão Cristo Rei e menall da: época por seus, 'conhecimentos de medicina, e. de

náu a Jaraguá:, a 2 kms do·hoje'é,entro ,urbano desta ú1timil",' da atual .greja. matriz católfcá' de Jaraguá. A esta ú1tirn", doou ;Maria "Phil1PPi; Passados, alguna' meSes em cala dos pais,
êidade., em :JDarço de ,,1916 'Arnoldo Schmitt adqu�iu �chi1o de um ca!Dinhão, um dos ,maiores vit/.'ais exiateilte�' e o maior Arnoldo meteu'-se.a caminho com a e,sposa de eoraçã,o;: até o

te�ra com pequ�ma casa de. madeira, que para lo.go foi arran- ,dos 'tres sinos. Quanto à comunidade católica em particular, norte do Estado, em ,aventurosa viágem� estabeleceJidoJse;"em
cada, substituida pqr outra sólida ,�oDstruçllo em enxaimel, na esta é ,dt!vedora ,de reconhecimento ao, sr, Arnaldo Schmitt e 'Jguä. do Sul,desde o inicio, sem nunca ma.is mudar de: r8si
'lual a f8:milia residiu durante os prirq.eiros .18' a-q.os de come- ,à �ua e�posa ainda .1>,or inu�eÍ'.veis serviçol e pela' mais dêncla, e onde, �uma epopéia inacreditável d� fadigas, sacrifi·
ço difícil, curtindo privações e desenganai Junto com, os. cou- constante presença ßC;>s mov.imentos associativos e.caritativos: cio e insano tral;la,lho, conseguiu cODsti"ulr, s,e'!1 �otável. rei,!o,
ros do' primJtivo râncho, o primeiro cortume.",- um barraco da paróqUia., "

,

. / .. Industr.�l, hoje orgulho �a numerosa família, legítima glóna
de 6 x 8, Qnde até altas horas ,da ,noite se falquejavam as solas ;' Irilho do inveJével parque industrIal de Jaraguá do Sul.
à luz mortiça de, um triste lampill.o., Bm 1934 Sch,mitt construiu Filho de Adão Nicolau Sch:m:itt � Mal'ia Luisa. Deschamps,

-
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, .() SAMAE .' ,está selecionando clIndidatos
para o cargo actme •

.

,

; Exigêneias '

In�trução -Mínimo: 3.Íl série' Ginasial. "

Idade: 18 à 30 anos.'
Curso de DàtHografia. ','�

'i.

-, " Oferecemos

mmendoerfer-
'

..

S.A.
P�cas" e' 'Acessórios

'''GM'' ,

, ,

'Oficina Autarizada;.

!.

Posto' "ESSO"
.' ��

-.

O' seu concessionário amigãó, mantém' plantão de emergênéia aos sâbado�
, I, ,;-

I

.'

'Entrega:AutolÍlática' LIQ,UIGAS '

e doming.os
.

,-,_

,
, Banca de Révistas

. ....
,

_. , Fi�as �K Z 5téreos J ':
da 'linha< ,CHEVROL�T qUI ,lhe' oftrece,mos e cOllstaté o

•

;1

Produtos FRIGioÁIRE
,

I

Venha e verifique,' os' carros

m�ior: desempenho ,,'
.,'

;'

,: màior '�stabilidade
,/

\ ,
.,

maiot espaço \
'

maior ,c.onforto
- •

' I '. •

maior economIa

'S U'PR'E'M A'C I A
:"' ,

., �

'Ei t\.Il ; S E'R VJ'COS
.

'.- -'.
.

, I '.

JA:RAGuA 'DO SUL',
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