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Importantes- J'
: .,-_{. -'.

na- reunlão

'<, ·.deliberações.·.�oD1endador Heínz K�Jilbaeh
. ..

\ �

. ., .

da, edllldade Tr8Bllooúe :00 1fia ' de
A amaDhã o'Datalfeio'da sr.

'Heioz RodoUo Kohlbaeh,
,A Câmár ... lIIe Vereadores reunida Da noite d. segunda 'fein úllima 'aprovou um dOI maia eoneeítua

em votação' final o projeto de let 'c:tiSPODdo' sobre a neve lei de lolelmeßros para que doi industl'iais de
,

Jara

o setor seja di'scipliaado e não venha o município li sófre,r fu.urameare .com II � gli•.do Sul 'De, 'orig�m
demar,cação de ärus como Iates sem nenhuma infra estrutura, 'como:, já, vinha ,humilde,' após tra�s.farlr
ocorrendo em, alguns -casns. Agora somente lotearnentes que, cumprem as exigêó- 8,e l!1ira Ja�agu' do Sul,
eias cio r e f e r i d o projeto de leí serão censtdéradee em condições de vendas. A aqut "cóDstltU. um dos,

Associação Jaraguaensé dos Eng.enheiros sob a presidência de MlÍrcio:MauroMarcatto' malores, plrque. Indus- .

foLquem elaborou a -redação final dó projeto em.apreee, exequível com 'a' realidade triais de S�Dta Catarina.

jarà2'uaense� , " "
, O coaferUllentfl tia hone

Como maléria aprovada mental munlclpal, '.través plemenrar de qúillheotos,
em prlmelre voteção des- da indicação do edíl J José mil cruzeiros'foi outro pro
Iilqu� para e criação da Oarlos Neves, dispondo leto. de lei

.

de aut.rill c;io ,

llnídade Fisca'l para eíét- sõbre II 'Criação do, Con- Prefeito EUiênio Strebe'·
lo. de cálculos. O 'projelo selho de Desenvolvimento .•provado em p,rimeira vo-

dé lel M/75 altera vários 'Municipal (CPOBMU) ór-, 'tação, o mesmo f:�!tlclonan-.
íiispositivos do CódiiO gão que deverá asses)Stuar dó-se com. II desapropria
Tributário Municipal e cria e administração \ públiu ção :amlg.ável 'ou judiCial
ii referida unida,de quç é II munieipàl, e, que sera pré- 'de uma área de temls de

re,re�e�liJçaO em cruzeiro� sidido pelo Sr. João Lú_cio 3.000m2 no .chamado Mor-
,

de um determinado valor ,da Costa vice prefeilo. Foi ro do' Carvão pli ra c0nsr,
para servir de 'parâmetro àprovado ii assinatura de Irução do novo'- Reserva
•u elemento i'ndicalivo de convênio emtre a Prefejfura 'tório de Água do SAMAE
'cálcuh� de tributos e" pena-' Municipal e a 'Secreläria para lIteoder a

. demanda
Hdade estabet�cidos 'na dos ,tltlosportes 'e Obras cada ve'z rr.aior de nova�,' � .'"" i"

'

presente ,I�i., .Foi fixado para execução de traba- hg,ções.. "" : '. '. ·fi'',n.f'aG',-'',e','t7,�,,r''1'5'SI-rn',ot,�,�,., ,m'"a'fio'",k,e'",,',como valor de Uni,dade' lhos c.ooclusivos de refifi- ' �essão &o:lene .nl quin" '

,

Pis'cál a importância, de caÇa0.e restauraÇão'da es- ta feira:
'

" ;,' ..' ,

,

" . ,

Cr$ 501 ;00 para o' éJno trada I,liunicipal RM 17 li ' , '. "

de 1976. Exemplifi'cando g!lndo as localidades de Anteontem quinta :feira, Num di'a iÍlolvidáv'el, dois Assim, ROSELANE".fi- 33 - Gonzaga. '.
mélhor, neDhum aumento, Vieiras e ,Viii! Ohartres nu- foi reaÜzo_da Das depcn;. joVe,D8' 8e eneontraram lha de' Heinz' Mahnke :Ê�nolJ 'dev_'ras prazera-
de irlJ,osto ,muniçipalipo;.�\1 ma. eXlens�,Q"_de 10 ãOQme- dências da sede socJa� do ", �e�te encontro nasceu (Ia:me�ód8m) e C.ecilia i. noticiar tão ',iignifica- .

de ser vinculado aõ"'��fá . -!ros; e�1> ii "éôôstrUçäõ de uB Jüv.-tn1us,ã 'outorgiJ"', 1.1' D:fiaro�f) cq'U& em'Pó1go'11:'J 'E'tsC'li1blr":Mà-iib!te (Dtf,â& 'i�o e.�(mtw, pois, a uatio L

riet Mínimo, dai II criação lima ponte �e concrelO sO-, do título de "Cid�dão H�-, os BeU$ corações.' No CHa pa!8 Os intimos). 'matrimonial de ROSE-
da UDiàade Fiscal. bre o Ribeirão Costa na ,norário" ào 'indusirial Ar- decurso ilo namoro, 8en- tornar-se'-â:río d,ia 29" de' LANE, a quem dedioa-

- , mesma r,odovia,com" me, noldo Leonardo � Schmidt. tir8m que Ie· 8m8vam • n,ovembro de 1975 • 'el- mos um sarinho todo 8'8-

Também aprovado em tros de comprimen,tg e 12 Proposi�ão da concessão S8 decidiram pélÓ noiv8- , posa de 'ACÁCIO. filho' pecial palo�\laQos famBia-
,

primeira votação o projeto de 'Iargu,ra.
.

,fói do edil Fidélis C. do, em cujo período la- de Antonio José Ve�f88i- rl8 qU6 BOS unem e 'por
de !ei, de ,orjrem govern�· Abertura de crédito sn. ,H�uscpka da ARENA.

'

'pidaram o amor ,que mo e Hermfnia Rosa dos -qua' ,éompar:tUha.os da
cOD'struir8m' durante "o Ra·mos.!' ime'nsll 9,legria que ,inTa
na'moro e após �jultarem O""ato" Civil; ler',para- ",de o, SGII coràçã'o por ter

,

todá 'a naturElzÍi' int81éc- ninfado por pa,rte da n�i- alcançado o seu maior
, tual,'�in8grnativa e &ent�. va pelo. jovens Joio R.

.

Ideal Oll seja di,idir o

mental deste p,rofundo e Barbosa da Silva e M�- ,!ilea grande amor, jonta
complicado IJtDtimeato a ria Tereza L. 'Diz e 'Por' ment, com' o ACÁOIO

No 9izinhQ municlpio Corupá; Joinville, Millisa., miseõe8 ,prestntes 80' sn- quê chamamos d. Amor. parte do, noivo pelo ca' ,que indúbU.felmente irá
de Pomarade Btui dasen- randuba 'e Pom'eto'de., contro, a'ividadês estas R'OSELA,NE... ACÁCIO sal Antonio (Zilda) R, lhe proporei,onar • CODse-\" 'olvido dia 30 do correm- , sendo que' fo{am cOnvi-: des8ntoh,idas durante o houveram po�, bem con- Jardim.

_
' coç�O, de uma, vida, reple-

ta ·ext8n,sa prol'ramação, dad'8I!I 8S 'dOB_ moqicipios '8no. Ap,6s 'às Uh:., sarã'o cretizaf este' sen,timento. '\ A cerimônia, religiosa, ta de amor e de, cpmpre-
qlJal seja O: pl'ogr,ama de Timb6, In1daial,\' Rio forlnado. os di',iFlOB pelos Msgradp,s laçol!l ma- dar-se,.á n�. Catedral de ansão. "

':. t

global do III,o ErieO'n're ,dõs' Cedros, Blumenan, grupos de e$tudo que po· �rir:noniai& ao a8�enderem Santos (SP), à"8 16 horBs �'�aeVllmos, p�i8 o nOI.o

Regional das' CO�iS8Õ9B Benedito Nofo. Garuv,a •. ,
derão empres'tar aubsí.;., o altar a' fim d. recetie- lendo padrinhoB por par- I pensamento, � Deu. pera

Municipáh de Saúd.,no Guaramirim., Sehroeder, dias 80 encontro na solo- 'rem.si bênção. divinas 'te da ,noiva 'o� cuais que.derrame sobre o dis-
, ma,promoQão da Prefei- GaSpar, Brosqll'e e Sie \ ção de problemas que para uma ul1iio repletà Eli.8r Le()poldo (Solan- tinto casa.l; um manso- t
lura, ACARESC e Comia- Bsnto do Sul.

.

afllgem no.sacllllúde. ÀI. de amor, de p8Z & de 'gel Ma-hnke, Wallér (Va- cisl de ineomensurheis,
sãe Munioipal de Saúde

'

12h. aerá oferecido ahno- compreensão mútua. léria) Mahnke.' Lou'renço ..nturas ·para que este
daqu'ele município. Pome- O prograúia' pretê pa ço, aIé.. , de' recre.ação O gentil convite insere (Elizabetb) Gressinger- união seja solidifioada
rOde foi eacolhida > comO ra às 9b. ' do dia 30 de

.

no Clube pomerode, 'para 08 dizeres:
. #

Osvaldo (Judit-e) Reck e ,pelo afe1o" orença mútua,
8 cidade sed. no' ano que novembro, ,recepção e às 14h� o plenirioJ"ohar como, duai pedras. se por parte. do_ noito p-élo8 pelo respeito " pela dig
pa,sl!ieu em ,'C<?rupá\_qoan' afbertura com o Rióo N'a- '8 raunir-1J8, outind6,,\se enco,ntraram,'.

.

cnais ,João (L i'l i 8 m ,ni,ficaoão humana e para
do- d.8 realização do '2.- 'cinnal;, 9h.30m, palesUà depoil 'palestra söbre '

como dois 8eres da Mahnke),: .SeopollHi NflIé. que ,atinja' a a:mbíQão má
encoq'r.o; o< prJmeiro foi sôbre 08 segU'intes telPls: "Verminose, InfestaQões 'mesma espécie, se,' olha Sérgio "EstefaR (Víl!l\a) ximà· ,ou seja 8 felioid,ad�
real'izado em 1973. 'aqui,' "Saneamento 'Ambiental e Cons9quênéias" 1>81'0 la-

..
ram t

, ',.
'

: \ de O. Pimenta, 'Wa.l&el' perene. [,

em J.aragul'i. O' loca.! dá 'e Alimentajjão' do Meio bOratorista Dr. ,'Mario como duas criaturas (Maria José V.) Rodrigues São. este8 OB noss08
rea'Iiz8ção ser' o Col'll'gio RUfai Urbano". 8 cargo Souza. O, encerramento ' human�Il, se falaram e pelai jovenl Joaquim e' augúrios peio enlace' de· �

Dr" Blume'nau Da Av. 61, 'da srt,. Jacy Jór9m� dar-se""á às IGh. com ,i- , 'como' dois' coraeõea bani VerÍ&lsimo. '\ -Boseiane 8 Adcio' aqui
de Janeiro, estllodó coo" Dalponte, ,coordenadora sitas à Poroelana Schmidt. 'á-yidoll de afete., S8 al,»ro-,. Após ca cerimôaia 'reli- dá nossa, 'redação, com

firmadas as, presenças de estadual de Ecooomia \ O encontro 1em elce ano Xlmaram' gioia" ,08 noiVai terão o os 'otds de imensas:, feli
dirigentes e cónponentes Doméstica da ACARESC. por lema"Para uma ,on· como noives" concebe- prazer de reCebê los na cidades ,xteDsi,as· a08
'das: comissões: das cida·, Para às, lOb. apre,senta- ,ade firme são' pouco .. 0& ram um sonho 'de 'amor. Praça FerDando PacDloo, distiíl�oí, pais. "

dSB de Jar8guá do Sul,? Ob dos trabalhs daÍl co· obst6ouloB 'i'DSUperát9is",' l'

Encontro' Regional· das CMS em Pom,erode
,r

-.
...

•

)
" '

AM\IUNIESC 'rCIDlnne=st'··· �ia' \25 em J§
\ '

\ ,,'

.

Salvo' modificaçôes, 'de ,Plano Integrado pelo BESC.
Última ,hora o programa a ,'Como convidado$ especiais
Ser cUQJprido na rÊmriião da ao encontro do próxi1!l0 dia
AssociaÇão dos Muniéípios '

'

\

do N6rte do Estado de San. '

25 aqui �m Jaraguá �starão
ta

-

Catarina (AMUNESC)
.

presentes entre"outta� pes

deverá ser O'seguinte: lote'- soas,o Dr.'PranCisco Cyrillo\
gração Estado/Mtlnicípio, _. ço!rej� A,ss�ssor d� Secre�
Pela Secretaria do, ín�erior tarJa. �a, Fazend� do Es�ado.
e Justiça., Aplicação ,dos _ P 101CIO do encontro ��
R.ecutsos do, F,undo ,de AMUNESC será às 9h30m.
PartiCipaÇãO pelo pessoal com recepção aós 13, QlU"
do Tribunal de' Contas da nicípios integrantes e convi
UniãO' e Refinanciament,o do dados defronte o prédio da

MuniCipalidade. quando po·
derá haver a partiCipação
inclusive óos coníponentes

. da Comissão Interna de Tu-,
,

rismo do'Colégio São ·Luis
no trabalho de .recepção e

despertando-se cqm isto
i nos jovens o inter�sse r pe
la sua participação' nas pro- I

graplaçóes do munici!?io.
O local do encontro ,deve
rá

'

ser a s�de social da
AABB.

, " ,

pela ,im p ö r t' n c i.a do
seoateeíméto em· Jara-(
guá:'do sei.. ,�

',"

, ,

ra'ria deu-Ie por uma en

tidade pública que, reco- .

, nheeende no h6mena,cta
do qualidades' de 4.omem,
que ajudou a "construir Ao aÍliver.ariante o

� Brasil de boje. eutor-: "Correio do, Povo" 'ap're .

,

geu ao sr, Heínz' Rodol.:. sen_ta - os' cumprhiiento8
fo Koh_lb'ach �

� com.•'nCla ao cap'j'tão 'de
_ indúl!!tria

da ari Cruz .do'Albatroz, que tem' destãoali'a' atua·
n. gra, de Ot)men�ador, '9io nó cenário empresa
fato que; JOi amplamente

/' rial -do munteípío. ,,' .

divulgado' na oeasiio, \
I '

Cirurgião Plástico a�enderá' em·· Jaraguá
.

..

.

. ., . '.
� ,

. / .

, ,; o, Dr. ,Moac,ir JOlé B,ertoli. renom8do esp'eqiaIiBta' em eírur-.
, gia plás_tiàa, ,e reparador. assistente DB falllosa elíníea ,do Dr. .Píten
guy no Rio d,e Janeiro.· dev'érä 81tender .

em Jaraguá do Sul e,OUl'
cODsultai e cirurgi�B ao cpedodo de 8, de-:Dezembro à 30 fifi Janeiro.
Os interessados poderão obter melborea infQrma,ões e marcar éon
Multas; no cODlultório do Dr; Edson C. SchuItz Da Av. M8rech�1

�,Daodor,o eJefronte a Praça Pau'! Hari"is .

,
,

Unidos d,a Ilha ,[
"

•

"

;',
ç

\

It '.,' �

· em Jaragu"
o Az de Ouro B C. rece'

berá no dia de hoje a aguer
tida equipe ,de bolão dos
.tInidós da Ilha. filiaçla rà So·
ciedad� Barri�a Werde, de'
Florianópolis. . ,,'

'

A visita qQe óra se veri-
r

fica é mais' 'uma entre as

muitas' quê. já se reaI1zarajil
entre as duas equipes de

bolão, que déverão confra- r�gpá do Sul.
ternizar intensamente. prin' \

cipalmente, tendp em :vista "CORREIO, DO POVO"
que 9s Unid<;>s da Ilha detem que, tem n�s Unidos da Ilha
o invejáv�J título 'de o' célm ',seQ,s grandes aclmiràdores.
peÕes dós Jogos :f\bertos de, apresenta· ao!! ",seus �lustres
Santa Catarina de 1-975. integrantes as boas vindas.
conquistado galhardamente ',aos bolonistas da yapital,",
na cidade de Chapecó, com com os votos de uma exce·

'a tornecida altaneira de Ja lente 'estadia entre 'nós.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

OOB_EIO 'DO POVO'

"CORRfIO 00 "'POUO" 'Registro
>

Civil, líade e residente na Rua raguá do Sul. domiciliado 'nesta cidade. filha de S�� Weigmann a de TecI.
, , Veoancio da ,Silva POrto, e residente na: Rua 2b de ; bastião Manoel' Patrlclo Betehel.

Aurea MülleJr Grubba, OUclal nesta éidade, filha de Julho, nesta cidade, filho e de Rosa Brigida Patri- ,

do Registro' Civil do.l. Dis':' Blpidio Martins e ds Ro- de Elias ßrugnago e ,de cio.
Edital n." 9.165de 18/11/75

':!tos�t(lE::��a A:/'i��t! '8a da Silva Martins.,
.

CaroUna Rosa Luchetta Edital n. 9163 de 18/11/75 Francil�co Mokwa Neto ..

Catarina; Brasil. Edital n. 9.152 de U/11/75 �rugn'ago. ' 'José dos. Passos e '

Vanda dá Silva
Faz Saber que eompaeeee- \ Ela. brasileira; lolteira" Maria' deLourdes Co.riêa Ele, braa, tleíro, solt'e1'ro

" ram no cartório exibindo oi ,"Jaime Go'nçàlyes de tndustriärtê, natural de Bär,'
..

�:m::t�� =Wt::e�l;.t:� . Jesus e.
'

ra Velha," nesre Estado.' Ele:'bra8i1ejro� soíteíro, op�rário, natural de Ja:
casar-se' Bertiläe Roselt dOI Santos ,domiciliada e residente ina operário, natural de Ro- rbguá do Sul, domiciliado

,

,

Rua 26 de Julho, .nesta c,i- deío, rieste Estado, gO-, e reside�t& na Rua Bahi.:
adit"l n, 9.147' de 12/1.1/75 .Ele, brasileiro, solteiro, '

'1' d ld t nesta CIdade Iílho d
..... u �

_, dade, ,filha de Ancelme 'mieI Ia o e resl en e na
'

e

servente, natural de Rio R R" I R
'

'

Pedro Mokwa e ti T
Schmilz e de Febronia' ua eino do au, nes-

' e e-

dos 9��ros; nesta E,liltadp, Hedv'ig Schmitz. ta cidade, filho de Fran- ela Joanelía.
'domIcIlIado e reSidente cisco dos Paases .e de Ela, brasileira, solteira

,

Ble, brasileiro. solteiro, em' Jaraguá Esquerdo, Edital n, 9.158 de 17/11/76 Isabel Ana dos P8SS0S;, industriária, natural dJ
pintor, natural de Gusrsmt- neste distrito. filho de

Ivo -Heídea IS

'

Ela: brasileira, 10Itei,ra, Jaraguà do 'Sul, domici·
rim, nesreEit,âd'o.domi"i1ia- Ricardo Gonçalvel do ..... ll'ada e' sl'd t -R.. ,... '

. MarlI! Blllruffi.' doméstica, natural (je re ,en e na ua

dq, e restdente.. em VilG -JesUs e ,de Maria ,Agos- " Corupá, neste Estado,' A�re, nesta cidade, filha
Lenzt, neste dislrito,' filho tini., Ele, brestleíro.: solteiro" domiciliada e residente de Arnoldo. Saturnino da
deIoão ôebíno e de Maria Ela, bra�ileira, solteira, servente, o II I u r II I :de

na- Rua Jorge C7;ernie- Silva; e RenUda Koeller
Aives Sabino.' industriária,: natural de 'J 8 r a g u ii d o Sul, do-, wicz, nesta cidade, filha da Sílva.
Ela, - brasileira, solteira, Jaraguá do, Sul, domici- mlellledo e residente' em

iDduslriária, natural de ja, liada e resldeate na Bua Vila Nova, neste distrito, d� Eduardo CGr�êa e' de 'Edital n.O 9.166 de 18/11/75
raguá do Sul, domiciliada Corupá.' nesta eidade. fi- fílho de Joio Heiden e de ��:r���rd fl"'Dlnsche�k, Or�8ndo Schmidt e \

e residente em Ilha da Pt- lha de João des Sant08 Ines Wuerges Helden, MarIa J,acíra Fugel
U'ueira, nesre distritQ, filha e de A 'n n a M a r i a Ela, bl:l1sileira, solleirll, Edital n. :9.164 de 18/11/75' '. Ele, brasileh-., solte1'ro '

de Jeão -Alves e de LeoDi- Schmitt dos Santos. industriária, nalural de "KI
' ,

d- Alv"s'
' .,'

'�-

Luís, Alv"'., 1I"8t- .. �.t.,d", Celest.Do ei'n e tec"llio. natural de Jara-
'.. �, .' <,', ,

Edital n. 9:153 de 14/11/75 "'....... � ....."' .. v I'd W'
I domiciliada e resicjentê' em ,ngrl, elgmánn guá do �ul, domicUiado e;

Edital D. 9�148 de' 12/11 76 Edison J 'Z
'

EI b '1' l'
'

. residente na Rua Jo é
'

v
' ,

,orle anon 8 ViI. Nova, nes!e distrito, &e, !'asl eira, so tenro,'
'.

'

. s .

ArDaldo Gülgen � Anelare BIosfeld filha dê Irineu João Band- marceneiro, 'natural de' Teodoro R�beiro," nestá
Idaleri. Maria Carvalho EI�, brasileiro" solteiro, fi e ,de Claudia I Pereira ,Jaraguá do Sul, domici� , Cid8dde'Sfilhho. ,ddet JOd8é Ber-J , de Oliyeira' \ B ff'

'

liado e residente na Rua - nar o c mJ e e Esi,
representante,. Batural de Irl:l I. , I' BIt' h

Ele, brasile,iro, solfeiro, . Rio Negrinho, neste Es.!. Mafia UrbeliDa da Silva, Ia orto o tI SQ milit.

servenle, natu.ral de Corupá, 'ado, domiciliado e reli;
E.dital P. 9.169 de '11(lt /76 nesta cidade filho de - Ela, bra8ih�ira" lolteira.

nesle Esledo, domiciliado dente na Rua Hál. Deo- fIIrllncisco Alves Lemes e J()ão Carlos Klein'e de costufQira, naturãl de

'e residente Dá' Rua Frilz do, oest: cidade, filha de Dominla Oe"nisia DereUi Lucia da SUn KleiD. J�ragllá do Sul, domici·

Bartel� n1esta, ci.�ade, filho Jo�o ZaDon e de" Carlola" . Ele. brasileiro, solleiro, " Ela, bra,sileira, solteira, liada e resideDte na Rua

de Nlva do Gulg"'n '" d- L Z ' ' industriária. natural d'e" João Donbrawa, ne;'tll e'I'-
, !.,' �..... ulza, ' a:n�n�

" . pedrei,ró, na!ur,aI de Pal- I
.... D

Maria Gulg�n� ,
"

,
"

Ela, :braB�lelra, �soltelra, ,mas. P:ilraná, domicilildo Jaragu'� do Sul, domici�, I dade, filha de Henrique
Ela, braSileira. solteira" profe.sora, natural de' e residente .em Curitiba, lia". e residente na Rua Fuge! e d� Sebastiana da

do Ilr. natural de Guara·. Huporanga, nelte Estado, Paraná filho de
.

Manoel
. Rio �e, Janeiro, ueeta ci- ( :C'uDha FugaL

'

tuba, Paraná, ,do�ieiliadl!l domiciliada e residente na Lemes'e ele Isabel' de Je-' dade, �ilha delFraimuDdo
.

-

a rea.ldente el!!' V.'la Bae- Rua Mal. Deogoro, outa sus Alves Lemes. ' l,
pendI, De�'e, d�atl'lt.o, .fiI�.' eidade filha da Toni Blol-

'

Ela, 'brilSileira" solteinl, "t Tv'a. ,Ma�rl·a' Stulz'erde A�enor d� Ohvem.' e feld e d. 0tga Lud.ia . alendente 'de enfermagem," 'V.
de Alal�e Ca�,vaiho. BIQsfeld. 'n8turil ,de Ma8saraQdub�, ;
�Edital n. 9.149de 13/11/16 Edital n. 9:154 d. 17/11/7,5 ne�te.-Estddot domiciliada

, e reSidente em Nereu RII-
Claudio Dalcanale e P�olino Karaten'.

, mOl, lies te distrito. filha
_ A Sra. Zultnirà Cou- Ireoe Machado " Karin I1.e Wend' de Jpão D,erefli e de Ange-

,tinho Müller.
.

Cópia r2cebi,dll. de Clr- J:le,'br�Bileiro. ,Iolteir�,. lina Dereffi. '"
....:.. 'o 'Ifr. R o 1 a nd o,

'

lório de Gorupii, neste Es- técnico em máquinas, nai' Bdilal n. �.160 de 17/11/76
Schulz., (Impressor; da leqo.' , t\l::;,al d. Jar�gaá do, t;lu).,. -", Luciano· Der-et\fI e
'Soco Gráfic� AT. Ltds.) Ele, brasileiro, "solteiro, dom'iciliado e, residente" ,Mária de Lourde. Veloso
e residente na' Barra de operáriO, natural de Rio do.�\' na Rua Rio Branlo, nes-
Rio Cerro.

'

Cedros, nesre Estado. tlo- ".' cidade, filho de Ida Ele, brasileiro, solteiro,
, miciliado e residente n. Karsien. 'lavra4o'r, nalural de Luís

Dia 24 Nov. -

Rua Francisco Menégofli,
"

Ela, alemã, solteira, de;. Alvés, oeate Estado, dom!-
" _ A Sra. Carolina, �,!� nest. 'cidade, filho de Lu- lar, nllturahie DfilmeQhe- ciliado e resideDte'em INe·
pôsa do ar, Engelbart iz Dalcélnlle e de, Rosalia rst Alemanha, domiciliada reu" Ramos, neste dislrilo,

Freibergar;
. DalcliInlile.

'

,

,',

.
' • relidente Da Rua Rio filho de Joio DereUi It de

_ o sr.
' H e r b � r t ,EIlI, braaiieir., saIteir., Branco, neata cidade, fi-) Angeli!1a Derefii.

Schneider, e,m-Bio do Sul; \ ',doméstica.. natural de Co· l�a ,de Bernh'ard Wend" Ela, bFCls!leira. l!Ioheira., I
'

,
.... a 8ra. Vva. '8el.. ,lUpi, nel,te Estado, dom i- 'e de Maria Magdale.. ser'(ente, natural de Jari- O A"I'Bruhn., em Join,ill'. cili'ada e resid�ola eoi Co- Poppe 'Wendt. ruá do Sul. domiciÍiada a r. varo

D. 5 rÍlp� IJest� Estiido filha de Edilaln,9.156 de'17/11/76 .residenle- na Ru� lrmã� ,

,ta 2 Jose Henrique Maçhado e Ingo Wulf e ,LeIlDdrQ. ..esta eldadi, fl-

_ A Sra� Odila L. Vili-
,de Noemia Machado. Alzira, Gräbner

,Ihö- d� Procopio Alves Ve-

J' II Bd I 9·' -, Joso e de Laura ,Veloso.
ra, em

'

OInvi e; ii. D. .100 de 14/11/75 ,Ele, brasileiro, solleiro,
.

_ a Ire. H@rmíDia, 91- Alceu Silvio dos Santos e ope:-6rio, natural de Gua- ediaJ B.9.161 de 17/11/71
pÔI. do Sr. Sant08 Tema· ROia Nicocbeli ramir.im, neste Estilslo, do- . Claudionor José d.e
selli;

,

-i '

-

micilia.do • residente na ,J Borba e

,

- OatariDI" "filh-a da,
-

Ele. brasileiro, solteiro, Rua Walter Marqúardt, � Josefa V:olpi
JOI!3 M. Scheuar; , ,. escriturário, DallJral de Ja- nesla cidade, 'filh. de AI-
_' a era. V'a� Maria' raguá, do Sul, domiciliado fredo Wulf 8 d. Alm'. Efe. brasileiro, solteiro.

Stolur, Im Can�i1�hal. e, resident. ilest. cidildt, Krause Wulf.
.'operário, natural de Gua-

D;,. 26-'
filho de Manoel João dos Ela, brasile1rll, solteira, ramirim, DIlste Estado, doo,

�...

-

SaDtos e de' Dovirge MI indu8triária, nituri.ll de Po-
miciliado e fesidenle em

-

_ O Sr. Osmar Dualte,
- ffa dos Sa�to�. '

, merode, nesle Estado. do-
Vila Lenzi, nes·te distrito,

em Joioville; EI�, ,brasileira, solteira,' miciliad. e residente na
filho de José Lucio de Bor-

,_ a ara. VVI.Berlaltss- d<! ,lar nalur.1 de Guara, Rua Walter Marquardt,
ba e de Helena Camilo de

manD
.

'- III. rJ,�' neste e�tado, do- neata cidade, filha de WH.
Borba.

_ Maria Irma Torr.elin mlcllJad�. e reSidente em Iy Gräbner' e de Joséf. Ela, brasileira, solr�irl,
_

_ o sr. GeraldO Wer- <;luar.mlrlm,. �este �st.do! Gonies, industriária, natural tle

ninrhaus (industrial);
filha, de AlvlDo :Nlco�.heh .

E,dital ,D. 9.�156 de 17/1 1'/75 �d:S,IJ:���,�I��d�es�e_ 'reEs'I':
_ Professor Holanda

e P�ull BerDardlDQ Nlco- .... �

'M I" G
'

I
cheh. FrlDciséo Sev�rino ,e" dente em Vila, Leozl, nlS'

'aree I.DO ,onçl' ves; Edit�l D. 9.151 de 14/11d5 Appolonia Julio t, distrito,. filha de Alber-,

Dia 27
\

,Leurl·v',al 'l.arc' ""8 to Volpi e de Rosa Volpi.
UIl u Ble. brasileiro, solttiro,

Oardolo It 'Iav'-rador, naturlI de Jara- Edital n� 9,162 lIe 17/11/75
, - O Sr. júlio 'Ferreirá Eclair Maria Martins' O'uá do cul, doml'cl'll' '"do e

r h
� v .. Lauro KleinschmidI e

ii o; Ele, brasileiro, lolteiro, residente em Jaraiuá 'Es- Jucelia Sebastião Mlnoel
- a sra. Helenl, aspo-' elcriturário: natural d.,' querdo, Deite dislrifo; fi- Palrj'cio '

sa do Sr. Eugênio So.re,.. GUarami,im, nelte Elta- 1110 de, Manoel S�verino e (

,em Corupá; 'do, domioiliado 'e rel!li- de Clemência Mendes. Cópia recebidfl do ,car-

- lO sr. Arlur Porath, dente em Curitiba, Para� ',Ela, b'rasileira, soheira,' tório de, Pomeróde, neste

em. Rio Cerro II; " Dá; filho de Marcos Ma ..

' do lar, narural de JaraguiÍ BSlado.
,

_ o sr. José Leonel, ximiano Cardoso • de do Sul, domiciliada e re- '. Ele, Inasileirp, solteiro,
Silva; NorméHa do Nascimento sidenle em Jaraguá Esquer- 'servente, Dlslural de Pome-
-,- a srta. IIse' Norma Cardoso. do, neste distrito, filha da ' rode, neste BMàdo, domi�

Joenck;
, Bernardo. Augusta Júlio e ciliado e residlnte em Pa-

I
_ Terezinha Glowatzki; Ela, brasileira, 10Itelra, de Maria Bertolino Franz-

'

merode, neste Eitado,
-

fi-
_: o ar. Gerhard Georg industriAria,' natural de 'ner.' 'lho de R o b ii r t o Kleins-

HermallD,. em� Co,rupá. _ Jaraguá do Sul, domici- chmidl é de C-. r o I i n a
,

) Edital n, 9.151 ,de 17/11/75 W'" KI "h
'

Dia 28 ,"

. urg�s" elDsc midt.
. Hermeoigijdo Mannes. Luiz C�lio" BrúgnlJgo e Ela, brlsileira, solleir.,

_ A, Sra. 'Galarina ..Aos' aniversariantes, tiietepa , Schmitz iódultriáril" nl tU' r iii I de
,

'Pllstein;
,

,

.

.

,

'. :, ,

os cumprimelÍt9s d�stl Eie, bra.i,leiro, sOlleiro, UrusslInga, neale ,Esusdo,
,

- Äglnor, filIlo do Ir.
'

folh�" , '. comerciante, natural de Ja,. domiciliada • resideole
,

, .

Valdir ôeblno e

Clotilde Atves..

fundoção: flrtur Muller .: 1919'
,

\

caCMF 8U36.591/0001�34
• 1975.
Diretor

�urênio Vitor Schmöckel

ASSI'NATURA: .

ADual .,., Cr$ 40,00
Semestre • , . CrI 22,00
AvulsQ .. . . .' Cr$ 0.80,
Número atrasado CrI 1,00

ENDERêço:
Caixa Postal; 19

'

Rua 2. n.· 130 - Fone: 72-0091,
jaraguá do Sul - S. Catari.a

'

",. � -

I Sociais I
Aniversários

.

-

Fez anoS dia 21.,
� O' IIr,. R .- i n o I d o

SChulz, neBta oidade.
-

Fazem anos hoje
" "

- À Sra. Prof. Ceeília,
espôsa

'

de
-

Sr. Alun
'. Karsten;

.

-, o sr. Oamilo Andre.':
ia; ,

,

- a sra. -Ala(de A.I'zira�
aspôsa do s'r. Alfrido
Langir;

,
'

- C.Hna, Winter;
-, a sra. Esmeralda

Schmitz V,egini;
.

>
,

- Arminda Küstert·em
Rio Cirro II; ,,",
_ a ara.' Ceolíria Meu-,

rer Mannrich, em Atalan
'a �SC-.

Fa�em anos amanhã
�,certamente, 25 de nÔTembro
uma data toda especlal para OA ja�
r_gaaeDa•• ; familiares a amigos da
vederanda sra. v-i-úva Maria Stulzer

• q u � ,� • 8 t a d á ta,estará com

pH,taodo 'o seu 86.� ano de nasci-

A manto',A ,o nOBSa, �om,enageada. ,é
'progenitôra do' sr, Cláu�iô' Stulzir. ex-funcionário
da orgaDizaçio que 'mfantém

-

este semanádo, • ei·
,dadio

_

bastante �eJaci6na�0 em n08SO mtiio. Regis
trando o aconteclme,nto, apreseDtamo8 a dona Maria
Stulzér, .que a,tuelmente�re8ide em CSDoinhas, os me
lhorei votos de felicidades juntos a08 seus familia
res.-

,
,

\Henrique Maia I

Advoga�o·'
OAB/SC: '1737 CPF: ,0'19174049'

CODsultas,. Par�ceres e Ações
. \,

.

,

'

.

Invent��iol, Acidente,s de Trân8itó,I . Seguros',
'

,

UsucapIão, Cobranças, Itu(uilinato, Desquitei,
t Canoelamento de Protestos Defelas Criminais e

'iscais, Trabalho e Previdência Social AcéS
.(>ria Jurídica às eDlpr8sas f!._m ge;a1. "

EX pÉnI'E NT"E
As 3.11s feiras

,

das 8.00 às' 18.00 horal e .

\

"

a08� sábtid08 das 8.00 às 12.00' ho raa,
',' � �ven�da G:etUHo Vargal, �80; ,"" ICorupá -, Santa' Catarula .'--'
Escréve '·0' {Leitor

,

,

Ccrupá.31 de' Outubro de 1976. Meu CitrO Aliligo
�chmöckel: '

Li com atenção num dos recentes números de s,eu
.radicional , Semanário, _sobr� o' simpáfic;o movimento
que se esboça nessa progressista cidade, no 51otido de
. I

• '

'

'" " 'cogllominá Iii de
A CIdade das Azaléias'

. ,Como modesto eSludiosQ da borâoica. e como
amigo d� ,J,araguá do Sul e dos jarilguaenses. permito
me l�mbrllr'aos, dignos responsáveis pela' ideid acimtl

menclona.da, .
que o nome, vulgar do Rhod6der:l

drum rndlcum, Sw. não é AZALÉIA, ,mas sim I

A�ÁLBIA., motivo pelo' quil J.raguá do Sul, deveria. ,

pOlS, ser I cogoominad1a de' 1 "

,

. A �CIDADE DAS -AZALEIAS
Um cordial abraça do am.O

'

,

" ',Ass'. Alvim Seidel.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quandovocê entrano SESC,'
"tá 'assim de gente, corjhecida,-

-,
'

• .;('
'. I

\ �
,

,\.

"
"

"

São' pessoas que vivem e trabalham çom uma preo
cupação: gente. Afinal um banco não pensa somente
emoperaçôes financeiras.

"

'

", "

0, BESC preocupa-se por você',l"1as -heras em que
,

"

urna .simples operação 'bancária é 'a so Iução ' do se,u
problema. e por !SSO coloca-se na posição de um banco
de gente conhecida.

,
,,'

,,'

"

'. Portanto, ao pensar em operações bancárias lem-
bre-se do

' '

,

�, I

, .'

,
,

, ,

(\OVERNAR É ENCURTAR' DISTÂNCIAS,

'.X' SESC '

'7 '

"

li:\:II Banco do Estado de Santà Catarina S�A.
BESC,O,BAN<;O -DA GE�TI;

( , i

,
'

.Comissão .'. para Exposi�ão -Agropecll<lr\a '

,
Tl!lnd,o por Iooal n plenãrio de 'reuniões da As:" be à' Lages visUal' a EXPONAL, e êolheram- Impor- 'do enco�tro_ o coordenador, da comlssã», ' -Voltaire

sooiaçâo Oomerolal, na segu'nda·feira dia 10 à tarde tantes Iiu�sídios/ .A. Cómis6iã'q estna integrada pelos Cé�ar Mesquita" afirmo") que, 08 intere'ssàdo.s em '

fbi realizada importante repnião' quando ficaram de-
.

senherss. VoltIlire Mesquita César Oóordenaãor Geral, exporem seus �Dim8i8 ou produtos durante a Expn
finidu 8.S 'diretdzes bãsieaa para 8 realiz"ação' da' Édio Nagel come Secretátio, Psdro . de . AlmeidR'. si9io Ag,ropecuária poderão e'ritrar ,em! eDtend,iDÍen�,
-mostre 'Agropecuária ,et:D 1976 dentre das comámo- Dejair Pereira, Celí,ió Holz todos

'

da- ACARESO. tos com 08 eserttôrfos da ,AOARESC na . Prefeitu,ra ,

rações alusieas 80 "ANO 106" da Ja,raguá .do Sol. d.ós ,68oritériolil,loeal Q Regional desta oidade. médh Municipal{,onde raeeberãe, todos 08 esclarecimentos
A reunião .presidida pele, prefeito Strebe. éontcn.com COi! .eterinádol Hugo D. Lau da CODESA e Ew�ldo e informes'necessá:.-iolil.'

,

reprelilentantes da ACARESO. SALVITA, sBindlcato Spr'icigo'," Hilbert Fritzke Presidente do Sindicato' des
'

" Äntes 'dá reunião dá comissão, OB elementos
dos Trábalhadores Rurais. Foram empoasados em ,Tr8balhadore�' Rurais" contando ainda com- 8 p'arti--. receberam a, "visita do Sr� Francisco Cunha, Coór--
8eus cargos 12 pessoas RS quais fo,rmam 8 Ocmiseãs eípacão de Daniel Duazt

,
também "da'

'

ACA�ESC,' denader' Estádúal de CoDiuni'cação da 'ACARES'é "

de Exposição l\gropeeuál'ia, formando 'aindli êstes Feustlno Girola do 'Departamentol/Agropecuário da' qu'e ":Veio gâÍ'antir a participação efetiva em tornó,"
elementos um, total de 12 'sob çomiSSÕeIJUUI) rodízio' Prefeitnra e o,s. ssnhores Stef'�no" M�ier ,Presidente ,-�a: prep,ara.ção 'da 'exposição, -da: Secretaria da
de cu'mprilJl9nto, de ,tarefss formando. ßi.vers88 ,miui-' d'a" SALVITA (SOCiedade ÄssistenciaJ., BQ Lavrador Agricultupa/ACARESC..

. ,

comis,sõe�.
" '

do Vale do Itapecu) além d,e Lourenço Gressinger '�, .'
,

" '

..

'. 'Deci'diu-S9 na opórlunidQd,e ' q:ue· a. Exposição do mbsQlo órgão. Estu pessoas formam as Bub-co-' Agua para Guaramirím
Agr,o,pecuária dö Centenário de. .Tal'lIgai d'o SUl, será mis8õ9! de: Adaptação do p.ost� �groP�,�uãr!o.;', Doi- , ,Se.gondo informações d� fo�te' d.ignG1'd� :c�'édito�'
entre 08 din, 23/25 de fulho do pr6ximo sno -leudo v,ulgaç8_0, LBV�tltamento e Sel�Qao d�, Ä�lmaI8, �h,'" a CASAN deverá inicial" em dezembro .víndouro 88
Por, local �8 'dependênpías do Posto Agropecuário Dlenta.�a?, Julga,me.nto, p'ec�irra A��lcula e ,samd.a. obras de implatlt�é�@ 'da, rede '(le água. ,8, esgöto-no
Parqu& de ,Exposições "João .Oleofas", Nai opoftúnid,a- d�. �lem, de M'q,um.a� e Pinanças .. Cada,' súb-comís-. município, uma das maís antígas � justas ,uinvidi.
de o Sr. Prefeito 'anunciou qua faltando ainda oon- S8.0�, for�8da .de �A a �5 elemeJ;l�,oE!' todos �nteressados eações da Iaboeíosa classe de políticos, t]'mpresário@
firmação oficial, 8S nraíores a,traçÕes relervadu pa:' elll lev,ar .e�, bom �ermo uta _p�ograQlaçao" ," .,8- mor!jd,ol':es'guaramirenses. As ,obras possivelmen': '

ra o centenário do mllnicípio ,serão et�Utadl,ts' no, N�ova, reU"llião' 're,alizou se esta, se,m�na 'c:Õrn- a te, serão "inici,adas dia '15 do próxim.o me's, devendo'
,Periodo 'de 23 a 31 de �ulho. A ,Secretaria da �gri, - pi'e�enç8 d� todos, os ,coD,lponente.s d� comissão 'de ,a impJantação di rede ofere'cer' atendimento direto

, cllhural,ACARESO tetá Da, exposição om, stand des- -Exposição Agropecuária ,de Jara'guá do Sul para 1976 á c'er.éa de 4.800 pesso,às que reside,ml no perfmt:.tró
ta'canda o tl',8balho d,e�en,oJvido 'p,elo órgão. Os ,ele- quàndo fl)raID disc,utidos 08 s,ubsldios conseguidos ur�ano da cidad'e� Segundo 8"-!Desma fonte ssrãoin.:<\,
lIlentos às Comissão de

, Expo&iCão Agl-opecuâris. . pela visita a EXPQNAh de Lag!!ls, além das tdéialil vt-stid&s verJ:>88 ao equivalente deum milhão d.e Orn-
oram dia 16 em.com snhia do Prefeito Eil A ' - • - " • •

Formode1
.'

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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./
. � .' .

: 'luiz Kienen S.H.ln�ústriH e Cum-ércil de 8e�idßs.
,

, ,

�.' CGéMF' - 84429844/0001·42
-

Edital, de Convocação.
Assem�léia Geral Ordinária.

São convídàdos os Senhores Acionistas desta
Sociedade. para a Àssembléia Geral Ordinária. que
será realizada na data de 04 de Dezembro de 1975.
na séde Social. à Avenida Mal Deodoro da Fonse
ca. n EI 657 às 15 horas para deliberarem seibre a

seguinte:
,

ORDEM DO DIA

l_O) Exame, discussão e aprovação do Relató- "

río da Diretoria, demonstração da Conta
de Lucros e Perdas. Balanço -Geral e

.

Parecer do, Conselho'Físcal.. I

2.°) Eleição da Nova Diretoria.
3.°) Eleição do Conselho Fiscal.
4,0) Assuntos Diversos. .

Nota-Acham-se à dísposíção dos Senhores Acio
,

, nistas os Documentos de que tratam 'o

Artigo 9'9 do Decreto Lei 2627 de 26/09/40.
- [araquá do Sul, 05de Novembro de 1975�

.'

Gerhardt A.E. Lessmann-D. Comercial
CPF-019557999

"

Edital de Convocação.
,Assembléia Geral Ordinária.

Fica'm convidados os Senhores Acionistas da'
Luiz Ki�nen S.A: Ind. e Com.' de Bebidas. para
Assembléía Geral Extraordínáría, à realizar-se día 04
de Dezembro de 1975 às 17 horas. em sua Séde
Social. à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
657 em Jguä do .Sul, (SC) para delíberarem, sobre
a seguinte:

ORDEM 'DO DIA

1.0) Aumento dp Capital, Social. ,mediante

aproveitamento do Fundo de Reserva

Especial em Cr$ 260.000,00 e do Fundo

Especial pal"a Aumento do Capital, forma
do com a Correção do Ativo Imobilizado,
em CIS 275000;00 passando o

'

Capital
,

Sociall da Empresa de Cr$ 825 000.00 para
i.

�
Cr$ l_?(jO:QOO.OO. ' ��_ _, , _ '"' _ .

2.° Alteração Parcial Çlos Estatutos.
3.0 Assuntos Diversos.

i

Jaraguá do Sul. 05 de Novembro de 1975.
, Gerhardt ,A.E. Lessmann-D. ComfQrciaI.

\

CPF-O19557999

fundo . de ßssistêlcia II lrB�I'lhldor, Hurll
Aviso aos' Contribuintes

'. ,1) Face a 'portaria MPAS 283, de 031075, aB con

tribuições em atrasQ do FUNRURAL poderio ser
, pagai psrceladamsnte.

,

2) Será revelada, a multa das contribuições em

àtraso, até o mas de setembro de 1975, se fare,m
tecolhidaliJ até ãl de dezembro de 1975.�

: 3) O's 'contribuintes do' FUNRURAL p6derão
�equer8t: io Certificado de Domicilio Ba�cárlo (ODB).
de. que t-r�ata a Portaria D.O MPAS 17. de 066874.
i 4) �iores esclarecimentos po�er�o Sbr obtido'.
com o Representante Local do FUNRURAL. Sr.
ÄIRSON GARCIA, 'à Rua CeI. Procópio Gomes de

Oljvejra, 150.
'

,

Todo produtor ,de leite sabe ou. d8ver�8 saber

'que durante' 015 mes.,� de marc?, abril e 1Q61O. a pas
.tagem nativa tem creeímento.muíte lente e 08. píquetes
de-azevém só poderão ser pastoríados a partir do mês
de junho. Pcrtanto, durante esta estação do ano o ,ga· ,

, Arnoldo ALEXANDREdo encontra a sua dlspoaíção, pouca massa v�rd� e
"" _.." ,

consequentemente há qu:edà na produção leiteira.
" SÃO, FRANCISCO DQ 'SUL que' s& tornou ex.

ocasionando prejuízos àos leítelres.�. '-. ,ilha pela soberana a extra��gante vontade do. ho,,:
Algues anos atràa a produção leiteira no mverno mein que tudo pode" 8 modífíee na Natureza •. é na

cala e,m até 50%,.causando p"ejt,llz,08 aos egríeultores, verdade Uma éxuberante motivação para 'quanto de':
industrias e consumlderes. Este problema atualmente, s.ejarem matertelizar seus sonhos. SU8S inspiraçães;
não ocorre maís, pois os agrlcultõres se coDscie�.ti- seus' devaneios, legítímca e sadios, como ousou fa
zaram, acreditaram e Introduztram emsuas propne- zer o nosso' quertue e provecto amigo José Moura
dad�t1 pastagén� .de azevém e av�jB." ,B�.zerra ,editando �'São Francisco cto Sul Ont�m.Hoje'1

,

' Do mesmo modo, o problema ele pouca massa
'

'

Tivemos a ventura de ler o trabalho do vene:
, verde 'no outono poderá ser resolvida com a Intro- ,rando Irancísquense, desde a8 suas primeiras linhas
dução do SOaGO FORRAGElRO. PASTO ITALIANO

: até a últtma, em nosso escritório. " ,,'
'

.: ou MILHETO e FEIJÃO MIÚDO. Estalil plantas Iorra- , Para nós, particularmente, o livra
'

representa
geiras servem tanto -para corte como para pastcreío' um.passeío pelo passado procurando trazer' à passa�,
direto. Orescem com muita rapidez. exigindo, não rela, do presente, um desfile, em ;

sentido el?vado,
'raro, altas lotações de até dez cabeças por .heetare.

, ,das personallâadea que construtram 8 �oCled�de
p&ra da,r CQnt8 da sua abundante' folhagem verde", trancísquense, coneeltuenâo-as com 8 mais cândida
palatével e nutritíva. Estas Iorrageíras servem tan- "admiração e o' maior respeito '

,

'

,

to para o gado leiteiro como para o gado de corte, O nosso querido amigo' José de Mours Beser
preporcíonsndo.os sícguleres ga�hes .de. pes,o e au-

ra que tantas coisas boas já deU a .todoS DÓS, em
mentos espetaculares na peodução leiteira,' '." termos doe líteraturä e colaboração pessoal, não

O plantio deve ser realizado de setembro a ja-. pretendeu fazer .uma obra completa, sem o pecado.
neíro: semeando-se 15 kg de pasto italiano ÓU 15 kg da omíssão, como completa não existe nenbum�,

de so�go forrageíro eonsorcíado .com 30 kg de fe!jão obra rieste gênere, mas atingiu o seu, alvo, trazendomiúdo. Após 'o eorte 'ou pastoreío estas forrageiras ao: conhecimento geral fatos e nomes, ,come 'num,
recuperam com rapidez, permitindo 3 a 4, cortes no nostálgico re-cuo para provocar saudades, Instalau
outono, em espãços de tempo de 25 li 30 días, Apro- do na memória social das gerações em evolução um
veUe o terreno da pastagem de inverno e produza "observatório na consíêncta". Os homens precisam
alímsntes pare o seu gado no outono., ser lembrados' pelo, que de bom praticarem. O pro-
Dejaír Pereira, Extensionista Rural da AeARESC longamento da vida é a lembrança da imagem po-

sítíva que cada um deixa a6S- vívos. E José de Mou
.ra Bezerra soube aproveitar ,com extreua ternura a

sus- incursão pelo passado.
'

"

O A. focaliza problemas atuais na prcblemàtl- .

es da t'erra' fi'tÍnciequ8Dse. como o "Oorredor de Ex
portação�'. o "aumento do cönHnge�te eleitoral", con
jurando a lambição de poucos e o ,"desamor pelo
torrão natal, qUe responde por este estado de COU8S"

que o livro enfoca'com _a m@.is atuan�e pr�priedade�
Nossas eongratulaçof!s ao festeJado autor e

nosso agradecimento que ,menção carinhosa com

que fomos distinguido.,

�e��
� ,� II ADYOGll.DO 1·· ' ,i
J Etlcrit6rio ao l�do da Prefeitura i

,

1_ .,' .,'
JARAGUÃ

D.,0 SUL '

..

: !.
,
�� ..... , ...��..,,_��

AUmentação no ,Outono,de Bovino

Máquiaas,' de,' calcular ELETRÔNICAS
18 modelos: com e sem fita, 'de escrever,

somadoras' e, duplicadores. .

Revendedor -exclusivo para a r.�ião

§oco Gráfica 'PAfenida ltdlao
Fónes: ,72059� ou 720972

Planos- espe,ciais' de financiamento
Garantia de' 1 ano - Assistência Permanente

,
.

É muito boni _ser imporlanle, �as é moiro

imporl'i!Iillé' �er bom.
"

,

- uB Deus vru que tude era bom".•
Na criação há com ,que, ser feliz,

mais

ontem·Huje de José·
.

de·
. Moma Bezerra'

Meio bilhão de árvores' serão
,.plantadas no· país \

, Reunido8 no plaza Itapema, 80b a presidência
de Antenor, Basto., diretor do IBDF, (InstUulQ Br�,,:
sileiro de Desenvolvimento Florestal) I!t o presidente,
da Arbra (Associação Bruiléira Idos Refloredores),
Aparício Noronha, reflorest�dbres e empresas liga�

, dai 80 se,tor de �árioB .Estados anunciaram' que no

corrente' Ino serão plantadas, erq diters9s ,Efi1tad'�8;
500 mil�õeil de 'norell.

Irmãos ,Emmendoerfero S.A.

,Ö seu concessionário amigão, mantém plarltão de eme gêncià âo� sábádos �
c

e domingos
_Entrega'Automática,LIQUIGAS'

Banca de Revistàs _"
, Fita� K 7 Stéreos

Venha e verifique os carros da linha CHEVROLET qUI ,lhe -oferecemos e constate o
• •

•

t

"GM'"
"

Posto "ESSO"

maior desempenho '

,

maior estabilidade
maior espaço

maior conforto
maior' économia

,

-

Produtos FRIGIDAIRE

I,

SERViÇOS

, Av:. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
,

,FONES: 72..0060

JARAGUA DO SUL
,

72-0769', _,

\
SANTA ,CATARINA

72-0969
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

OORRiCl'O, DO'. POVO"
, \ '

'.SABADO 22:1 t��&,

t ".

. ,,' ,

," I I Geraldo José Oementa, .,".

, : ' '

' ,?el��o de A:�xili_at de �scrit� "
,

' 1) A" realização de um possivel 'for:n�io� quadllaniular ém qÓSSB cidade ,c;om
, 1. O BANCO DO BRASIL, S.A'.. faz saber que, 'de 24,11.76 B , o plfrodnio de uma' tl'Bl!sporfBdora de Blu.-nenlu, infere.aada num incremento 110

28.11.75, estarão. abertas em sua' agê'nc'ià desta, cidad'e, .uaRua Av. Mare. espcrte IUnldor IDof.G1amenfe' o furebol.. seria. solução para que ne per(o,do norur-
-ehal Elorían» 'Peixote, n.O' ,8, de legunda a sexta-feira, das 9 horas às 16 DO, IIgor. com I chegada ,do verão, tivessem nossee desporfisfas maiores atratívos
horas. a8 inscriçõea ,para a seleção, aeim'is, a re,alizar-Ié Da' eid,ade" de para\preencher,e,m suas folgas nOIUllnas . O remeto reunirá aos jogos que, ae�ão
Joinv-ille '(SC), em elata, horAria e local que' eerão eportunaraeute .auan- efeliv�dQs' no . eSládio Max Wilhelm, as equtpes do ßaepend'f, Iuvemus, �afrêllil e

ciadoll.
"

� , '... .'
"

.

"

'

,', '. . ..' '.
.

"o" Acaraf üeando o vencedor de posse de um bo�ifo. troféu. Um. bea pedida p.r.in�
2. A iöseri�io deve'rá 'ser 'solicit'lda 'pe8soaIiil.�te pelo 'candidato '"

: cJpalnienle I'orqne" se Jrafa de um tometc relâmpago com rodilidautu"la��\ ,

.'

'.

(vedada.,'Lplil'ti-citSa9�o de iniermediário). e ,será, defe.rida aquele "que, ." . 2), Sou de t>pin.iãO de .que' come- óão, ,serel11os, sede doa lASe/1.6"gue nos�
munido de ,documento. de identida'de, satisfa,a

. �s seguintes. exigêneia8:' sos 'dirlge-nfes espor�ivos volras8e� SUiil� afeD�ões para 0.8 jegos regi'onais que apoo.,.
a). tenha à data do 'término .das inscrições. ,idade ,míRim,a, .de '11�· rario em' fadas as regióei do esrade cjiltariainse as ,melhores seleções que :d,�idi';; ,

'

anos completos e máxime de 25 aDaS incompletos.. ,

"

,}iio QS viÍri_os lHulos dos Jogos Aberfos na cid.ade que venha II ser, II sede, Cr�i9
\ ,b) pague 8' taxa de inseriçãé de Or$ 50jOO (cinqueQta cruzeiros);'" 911e em �Oll hora.. se terna ii decisão de se fazer joro� por regi�o,

- ilq,uilatand0-se
o) Apreseflt�:'

,

,

..

'

,
,�

I')' 1 .,'", I, real e verdadeira possi�i1idilde, da cidade sede vír.' a receber e, com ·e, maior traa-,
,

.

_ '1), (sê dO",sexe masculjn'O) � cértificado' de .alista,..antô militar".g� q,uilidade um número' meDor,d� �
atletas, e diri,rentes, pois para 11010 aquelas cidades.

,

de Reserviltps ou de dispensa de incorporação, ou 4e i,os'nçAa do' sEÍrviço, 'q!Je em" jogoS' em SUII região fôsse d�rro,öda e,laria afllslarja ,da pos�i,bilidlildl! ' de

m�li�al' ou, .ainda' ca.!te.ira. de id�ntid�de do Ministé.r.iO. do _Ex,ér.eíto, 011- do. 'I' iL,.,éJ�S .j.0g()5 Jinai�, llJ�í�.'.!1.d, J�inville., �o_ F-r4n.·CiSCO. -de �UI •..
,São ßearo, Ouaram!

'MlDl8tél'l0 da Marmha ou ,MíBIstérlo da A�rooáutlca.. ". _' ,rJ� entr,e ourres dlspUlarlam entre sí 08. HIU,los das m'odahdadea em. que coslumel�

,

" 'Quantle 'S8 tratar de militar iocórporado, .de comandaot.• perQJi,ti,�': ,ramente ,p'ar,fiéi.pa� dos lASC. Com(.) esfaremos comemorando o "ANO, too" em
, do á Ímiçrição,..

. .

"

"). ' ,"
. ,

';.'
..

.

", ? 1976,' seria _d� bom alvitre que Jaragtiá com ii,. c,onelusão do Pahício de. Bsportes
,
,'I Ir certÍfic,ado o.u hiBtõrilo"81colar (eo� fIr.ma re�ol1.hecidaL ide o� q�e se, dará e� julho (p�o�essa p.o "Sr; .GoveriJ�d.r) e ,com �ufra,s ,caochas e�-

conclusão do ,curso báSICO de 1.0 grau: curs'O 'gmaslal,ou equrvaJcjlBt., ex.. J)0rllvas em perfelJas condl.çoes, Dao mecbsse e;!lforços DO' :senfldo de ser o munl-,

pedid'o por est&beleeimebto dá en�ioo oficia! ou reconhecido; !lu aocumeo",' �íp,io 8ed� �à ,�oDlpeli,io aqui, em nos_so reg.ião. Teríamos; CODd�ç?es. d_e' abrIgar OI
to que comprove. nível de e�colarulade' UU\1S alto;

.

'

.

' --fZ,
. �,

. Ilu�tres Yls�I!,Il'e�,"e nos��. prO'gramaça. fes!lva �ara 0. CeDle�a��. 'teria" dest-ique
I " lUX.prova de oatural!ZàçiOi. Ie Dia for, br�slhnro. óatol, .' F�)(l!,�rpalo,r e.n,fq�e flmtiem no selor, es'porfIVo. E � mlOha 0J)lOlaO �enh�res.

'

d) flllnte ter.mo de comproml8soem que aeHnte deSIgnaçã.o para'ser- '

vir em qUãlquer parte �o terÍ'itório 'oa�ional em jornada de trabalho de' .' ,,'

'�1· '5
- ,'-' -

-

-

,

,

,6 hora8;r��t,�::�:(i�80i�e�'::�:'��a��e:e������::iS�e�:,i�:m�s:�� 3;4�t���,���", ·':D."',e�s,t'a�?q,',_ "Ul,�e.--s(.:· �. iiI' ti: ';'" e�m':fln Q;
,

de frente.' , ,

'

.'

. , '. .
,

,

,

, ,3:' A Beleçã� aonstará: das .,gqi'otes prova,s: p,icoiógia, �oÍ'�uguê.,.,", ,
"

'. -, , >I:':' ,',' '.
.

. .

Matemática e 'Datilografia.' ,
.

"

", .

"

" ,< C' b·
\.

1'1'1 Al·
,.

d' E t' d tel
_

" As provas'de Portuguê's e Matamática<serã.,dQl tipoobjetivo.,Ol;lri-·, ,<"
., Qm.eça" ·�l� "'�=, ,,, !.,.Y Imp1a a:. s U �n I ,

gatóJ.'\Ío ·0. us.,\ de Atinta de cor a�ul eIl) caneta-tiDt�iro ou esferógráfic_!i e
A Comi••ão.Municipal de Esplrlés, provando q�e a feliz p�rficip.�ã. de DOS-

lápis preto 0.° 2. -

'

,

,"
. �"

..- : ',,' 80 municfpio nQs"JASC de Ohapecõ não foi um aCISO, e que COIIJ programação, de-
" ,5. A prova de datilografia será feita 'emmáquiaa fornecida pelo 8a'D80., ,sel'lvolve-se os futuros 81leliils; vem 'de prorriÇIrillllr ,Ira .0 período de 22,a 29 do c;or-.' "

.,6. p,ara cada prova' hav:'rá apenas uma - ch8�ada. Som�nte lerá '

(permitida' ó 'i.ngressô no' prédio' onde 8. ,realizario a8 prov:as, de cáDdida- :iletDte, joge. ',!:olefivos eODslloles da· �.a·OJE Olimpiada Ja,rarQaen,se Esfudantil). em
to que lé. antes.ntar com" li àntecedê.ne. ia{ m

.. 1oim,'a. d.e TRIN.T.A"',M.. INU. '1,'OS'
'resdmte reuniijo decidiu-se em 'conjunfo com os diriJr�Dle8 dQs dep.arlamenr.o� es-

� \ porlivQs dos '.esfabelecimentos derensilo ao münicípioi <Je. que' exceJJumdo.se él�da hora marc.d.a pIU'a ,iníçio d,9s exames., Sob oenhum pretexto : a(t'mi�h"·
-

proy�� d�' Na,ta,ção e �Allefilmo ,com, itlade �livre p"fii os parficipantes" os dem,aia

I'
se-i II. partieipaçio €lo qandidato ..que, embora :tenha i�g,ressada oI:!, prédio�' jogos sQmenfc lerão í parficipação de: allefas de ambos, os sexos BIé 17 �DOS., d�n�ió, do 1rorá,Í'i� )s_t!1b.el�çidb, r dei��, pör qú,,�lqu.êr .pl�tivo,. d� estilr, P�.:,�;, ,\ A abellura' será' hoje às 1 � fiorBa no campo do C.A.' Baependi com desfil'

.. liI�nte" na �8'la' resps'cliva ante. do IIDSI para dlstrlbu�,80, da j)rova_� "
"

�II�' delegaçÕes participaotts,' execução � �o Hino Nlci.,nal, Hasre�m"nto
.

4aa' BilJl-"';
<

-;7;, Q pá�tic:ip"ant� :qu!l" fa.l��r· �:,qilahiül� das provas ficará ,imP!d.i- deiras, Tocha Olimpica, Jurameo\,o 'dos Afleras e. 8S provlJI de Arlelismo com ho ..

�o,d� �toss�g�Irno.�oocur8�,_ '

.
." rá'ri'o "previSfo ·,ar. às.tã ho�as}OAtleti$mo'50b,. eri,enl&çio:_do fécnico José'

"c • '8. Será, I!le'lecl:onado aquele, qu... , \
.'

. �> -' .
.:"'- •

" r I' "1'dA' AI -d �. d'
..

"":á) Satisfaz'e'r'�às 'exigêneial3 '"'dá p'rova psicológica;" "".)t"'",_c0A#:�"�:I- ml.Q�t��all. �l!e7'lIu� Iii. o por I rollocIscO
..

ves
" � uH, evera ,ser; a ,

primeira mo�
, b} obtiver. B. nota minima 60 (SBSSEN'l'A} nas provas de Portugu'ês ,���da€l. ilt �er cumprlda� lDtegrllllme�te .DOS logos, havendo. a,�. fermIDo d.éll$. ,caupe.
e Matemática ,e �O{QUÀRE�,T�).D�.datil@'gr�fia. (

c ••
" : .'

tlçoes ;,a, e�l!�ga .de tro,feus e .•med�lh�s �0;J.s vence�;r�s. -, " '..
"

.

J

, 9. Atendidas essas eoodlço0S, �, a fim de ,.eBtab�leeer a. p�lol'lda-r' .

.

So�s "demlns provas salonf.nçall ferao lugar (Ie segunda .. sexta feua no P.a�
.
des para passiveI -aproveitam,ento" o>·ßa,nco re�acI'ona'ra 08 lel.cIonadoll v!l�ão Agrqpec��rio' c�tn a �egui�le progfal1'!a'çi6:·. ' .

_

.

1 -,
ein ordem deo'reseente do�tot&,1 dtt:,pontoB obtidol: '

.',
'. 'JlI, 2a• feira a p�rfir,das 18.haOm..;j �pllrfid,as �e, Volei FemilJjno;Rola�d Dorn-

,lO .. Cl· julgamento das provara terá caráter ll'recorrtvel.. .' bU$ch x Euclideada Cunha; Hol.,ódo 'Gonçalves x DiviDéJ ;Prov'idência, São Lu.is x

..

1 t� ,O Banco re6erva�se o direito .de apl,",oveittlr, 0:0 Il�O seleciona-'
.

Abdoo ßi'llisfa. NC? bí;lsquefeb'ol',·s'erão "adversários Héleodoro Bór,ges e _S'ão �uís;
dos, observado o prazo (h� )21]18"S. .

,

.

I •.,.' frizando�se que "o Bas,quét� someol.e' para 8, setôt IÍIls(!ullno� Na' (ja: feira' tàmbén;;'- ii
"

.

12. A posse dps seleéionad�8 ficará, oa' d1ipendê-oeia _de �prov�çio ptJr!ir das 1.8 h ãQ Iii' aeri� c�lIi1prid,.s p_arlici'as de HaDdeb'ol Feminino devendo se-
i.

em exame,de saúde feite por,médIco'do B,an�o"�u p�r ele.�;lred,DcIa,d_o, rem lidverslÍri'lJs as equipes Euclià.es €Ia 'Cunha' x JO'sê Duarfe Mdralhães;':Meleo·\
) ;, 13. Oumpriôa'8 a's' formalidades de nomeaçao e loealIzaçãC?', lI,rao dorO Borges' x São Luís e Holilndo':Gonçàlves' x Divina Providênc'ia. Na ,part.ida
emposéados ào' :.cârgti iD�cial d'a �arli'eira de Auxiliar de Escrita letra "À",,' 'de Jundo. masculina. JQsé/D. �MagaThã-es x Halao.do, Gonçalves'.

'

',,�,,: : i..

com venciment!'s mensais fie.Qr$ � 2,�44"OO Ht9JS 'mil, duzentos e quarenta
.' Na:q�arta feirà no uíf.t�mo lôcàCe Í1,liC,iÖ d'. �ompetições, terelJl<)& �o

e quatro cruz«uros). Antes de clecQrr�do o prazo, de - um ,aDOi coatadQ.1l Vole! Femll�lOo Ven,edor do JOiO 5. Je 'Veo,?9;dor d�& logo 6, José Duarte ,Ma"
partir da "data da'posse; �iea'ffi i'm,pedldos de: ,,'."

.... galhães- x Véo'cedor do Jogo 7, no HaQdebot Femiuioo- Vencedor 8(�. vence-
a) pleitear transferência. r"!Bg�ardando·s:e o BaB�o IIL seu (mtérlo o d,or 9 e no Masculino Heleodoro Borgeil_x SI.o, �U�I. , "-'1,'.: ') ,.

direito de remQvê ll'ls; - ". c. ;'
. ( -,

• .'.. ,-
•

'

,.' ..' .' �..'. d' 'é
-

D-'6) particip�r de seleção inter�a parà 'a carreira d� �seritu.r{h'ió. .

:' .. ,Já Ba, qUlDt!f" feira no: Volu, �as�uhn., ,Abd«m " Batlst� ,x fJ.��1 '. uarte
) 14. A inscrição do candidato Importará a:m anuênCia Impliclta' a ��galhles,. ,Hol�ndo Gonçalvel x. e�� LUI.s. e 'no .Basque,tebol Rolan� Dornbu.ch
futura, designa�ão (se seleciônado e'nomeado)p,ar� .•�rvir em quat«�uer x. vene9d�r d?,Jogo ,11. ,Se�taJ!lra :Vo!Je� ,f�lDi�ID;O, T��ee,�or dO'Jo,go�, .14 .:x:
dependência d9 BaBco, bem CalDO a PQ�8ível possibIllda�e A de. ser traBS: yencedor do Jogo. !� no. mallcu�lDo r.�nce�o_r d� _J.o.go 1

�

x v��_ced�r) 40 Jogo�,
ferHlo 'para outro local, em, qualquer '.t"mpo, duraote a' vJgencla do con- no .Handebol femlDlD,o. venc��o� ·qP �ogo � 16 �..v!n�edt0;l, do Jogb. 10 .�, n� mas-

,

ti'àto de 'trab!ilho:. •. '" .'
_

"

.

.-

,�

,

';
I' �Í' culIno ,serão �dversarlo� oSI��e!lcedqre� �o� .Jogos}l e ,4.

,,' .', , -:1"

" 'i{)" ,N.e",li�� candidat?" pO,d�rá' !Q.screver-s8 B�m ,�r8IiJta.r: ,prov�s, A ,Natação será cum'prida1 �ot): 'a Dl'ieil.ttl9ão: do técnico AriQvaldo "Xa.;
em agê�cla a,dmlDlstra�a. PQr seil. cOnJug�e o� parente' até, '? . seguod� vier' dOI!! S'ant08 (Arizinijo), Da8 môdern8S piscinas". do Baira alo, Clube ,de,'
gr�u. au;rd8 que � admlDlstrador em _c'Busa, oao v�nha 8 ,parAtICl;par d�s. Campo no sá,bado dia 29, .eoc«:,rrando-sl'! 'as eOID,ßtiÇ9�1. Ums a-titud, bastan,
trabalhos do certame. Ig_Ulllm�nte,n.ao' ,ser� locahzad0 .•m agencia a cUJo te certa, tia, chefia da modalidade' de,N�taQã9. di,z respeito, a não 'particip�çãQ'.
q�a�ro pertença qualquer funClonár;lO parente s�u até o s�gundo grau ou

.

dos nadadores d.e ambos. OI' sexos:'que integram o'sele,ciooado,da �Ôlodalidade
conJug�., .

"

'

:.
. .

.

. .
+"" , ..., .

\
.. '.e que participou 'com raro 'brilhantismo ''dO,' JASer em Ohapeeó., Aoreditam oa

, 1,6: O pras·ente certa!De ,V-lsa a sel�clC��ar ,pessoal para· .�uprlmen- promotores 'do toro'eio de que "como' e�tes atletas ()ste,ntam: boa,forma, -'seriam
t� da�, ,y�ga-s porv�n�ura. eXlsteO�8's; ua 8,geDcll� de JIIl'aguä

'. ci,? Sul (SC), automaticamente 08 vencedores.' dillS provas não liU'rgÍ'odo� daí óportmíittade de
entretanto; Q.Baoco res�r�a o' «hreIto de' localIzar' es. s�leCl0l:'aoos em ,serem 'reveladQIJ outros atletas. Os selecionados' da natação serio 08. eron�
uma' de luas dEtp,enâênc�a8 ,em qualqu�r v.artQ d� territóriO naen.0l!a,l. met'ristalJ das 'diversas provai.

.

,.
,.

( ,

. 17 Ioscrlto considerar�se.á o candidate. CIente, das condlçoes 'es:' j
.

,

.

,";',' ,

, " >

ti-puladas 00 presjtote e�ital.'
"

.

.
,<:' ;

.'

'

.

.'

As equipes campel�.d8v"rão rece:��t trof,é1UB e
J

os, atletas lirulas' me·'
.'

. gs/Jâraguá do Sul (SO), 03 d. novembro der 19.7�. d,8'llla8� 8en�p 9tJ.e oa Olim�íada �Q aQ8·.1;>_�88a�0 na part� mà�culioa geral .foi .

José Amàral Pereira, \ Idemar,Vunra, DorneIes, p campaa &I eqUIpe 40 Ooléglo 'sio "Lq,is e :no ,setor felD OIno. a Escola Bâ!llca
Gareoite ,! '

\ .

" SubgereD.te �. Euclides 'da Ounha de. Nereu Ra�o8. O flJtebol ,Is ,lal1.9 não oonsta da pro-
.

.

gramação d�vido ter-se eocerrs'do- reö8nté(ll.D�e; torneio 'promovi!lo pelo Rô·
��������������������-������������� �ey·cQ��pa��p�ãod�m.smose�ab�8ci�eO�L' .�

.:_ .
- + '{.I., �\( ,.

i ,

, ,.

a V"ARIG ße�te-·se, honr.ada, p�lo qqe pôde tazer pelQs geu�
gócios e passeios. VARIG está· presente, eJ?l . to�a \ parte

, m'undo,' penefíeie-se dos� seus s�rviços.::-' ,.' .

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

PeQa informações à, ,VARIG
, r

. Av. Mal. 'Deodoro da fooseca.•"122/1:D0 .:.... Fone" -72·0091'
-

, , .

laragu&i do Sul' - SC' ' ":'
,

- -
,� . . ,

'Via e"�,VARÍGi.� VARIG' VARIG"·'g .' ,\
. ! ,,'" ,",'

."
.. , I.

,\

. .

.,
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.

. .\ "!
.' ,.:'� '" ••

-

'E'
,'r' .,,-

·t'"
.. '.,

"d' ,)

'A'd'
" ,,.

e ,�Dr., E d 9,a r ,0 utr a
'- serl 'O''riO" -' e ..

·

. ,v·o·eae-Ia· ·o t?: ,() S rn a r Out ra
,
",

..' ,

.

.

,

.

.

, ,,' :, .
.'. .

, '.

'

.
"

(Fiscal de Rendàs Aposentado)
...

" I
,

'.' ,;; ',_:� ,

_

•

',I ;� � _

t '. -" ,',
.

•

• " <,'.
' .....• A d v o 9 a dos. 'I

,

� Def�lul,$ fis.'c'als· d� qualqqét óa1uie�a -r�(Jo,br,.,'o9a8.�. I�·V'.o.(ãl'lioli :.: De'li!qui
t�s - Alterà'ç,ões de Firmas '�. Conttatos ,;. Acidente. de Trânsito '- Defel�8

: ,'oa Area- dal"'FiDaneiadoras -: Matéria Trabalhista. Viaja-:.8 â Serii90�' dOll'
Olientes. .;. .

.

.

.,' '�. I'
" ", ,

'

.

-

,

'�,"
" ., R�a Reinoldo Hau, 550 ,- Fanes�.12.Dli4 Escrli6riÓ: :.._ 1241:rOl.Resldençil:
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I ,r p 'O y'" O' scuila "Catarina
.,

D� bist dar Sta�t" den n;an tor 811�1! Iiebt, _

.' Klein nur, doch hast du praeohtig 'dIch entfaltet.
_::"--�"':'_'::'-=_�:"::"__""';'_" �-----""' �""":'��-':"'"��:-�-::;------:--:-:= ,Wo es noch reine, saubre Luefte gibt" '

;A;N;o�L�v�n����,,�j;A;;R;A;G;;U;Á�D;Ö�S;;U;;L�(S;A;N�T;À�'',�C;;;;;A;;T;A;;;R;;IN�A;)�!!!!!!!!!!!!!!!e�S�áb!!!!a!!!!d�0!!!!2!!!!2!!!!d!!!!e!!!!N!!!!0!!!!v!!!!e!!!!m!!i!!b!!!!ro�'!!!!de!!!!'�19�?�5!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!li!!!!.!!!!2.!!!!86�,1 .w« Z IIeM und Ordnung auf den Hoden-w8ltet.
c.,

"'
../' ,Wo 'man no�h stolz (auf seine"Herltun.ft' ist,'

:' Wo deutsch ertoent von fielen tausend Zungen.
Wo 'man das Ahnenerb. níoht. vergisst

'

Und deutsches Lied noch immer wird gesungen..

,
'

Dort' kehre ich jedem Jahre'ein
U.[uj fin,de Ruhe ,on der Stadt und Fdedell'.
Du bist Brasiliens echosaster Edelstein"

'

Du bist die Koenigin in unlerm Sueden. '

,
�

- . I

In vielen Zweigen fuehrand' und bekannt. '

Ssh'n wir dich I,tolz in ,d'eine ,Zukunft schreUen •

Dem Wohls�and geh'eDtgeg6�, schoenes Land,
Und, unsr� Wueosóhe sollen dich begleiten.'

Rudolf Hirschfeld, São Paulo)

,'-

A expedlç!o de Carteiras de Motoristas e bem, cómo
revaHdações é uma das graDdes

.

reinYldiàações do momento

,'1· 't'por parte da. Associação C9merclal. Em: uma de .,ua. semaDais
reuniões 01 assunto foi outra vez ventUado, e.peraDdo-se ' que

,
,

, ",' 'as autoridades da S.ecretari, d. Segurança· e Info,rmações
--

, Decoração' Natalina '

,
ateDteiO.para o detalhe de que este trabalho poderá Vir a ser

\, executado aqui em Jaragaá sem perela de tem1?o. At;o�meDte
\Nos: primeíros días de dezembro as, r�as cent�aisda Isto só é possível em Joinville. .

.

-.'
,

cidade. estarão com um.nove colorido 'com a implantação'
"

' ,'Natal da, .Crian�a Pob,ref,'da decoração natalina que terá menção especial ao ano :

,
Y

do centenário, em 1976. Uma emprêsa publicitária de f

No 'llltimo domliigo as iamf- atfngJ.u diretamente a UOo
Timbó é a responsável pela decoração deste ano. e a utílí- Has já cadastradas Da Ação pessoas.

"

.

zada -no ano passado será reaproveitada novamente. Social/Casa da Amlzad,e, e ca- De outra parte estA pre,vi.ta
'

, rentes de recursos ,eompare- a possívelvin4a .de} Papal Noel

C 1, d S'C:AR oeram 8.0 8allo Cristo Rei OD- de "heHcóptero desde a,Base''ora. ,a!h. de ioram inscritas .para rece- Aér�a de Florianópolis. Seria
berem aDtes do Natal- brlp.- uma promoção cODjunta do

Os cómpone�tes- do Co,:" � os, nossos cantores procu- quedos e outros objetos como LlODS Clube Jaraguá çldade
ral'da:Sociedade de euleu- ram dotar o coral de um ,acoDtece anualmeDte. O·Natal Industrial, Preleltüra.e Centro

ra Artística (SCAR)' .

desta entrosamento de vozes ca- da CriaDça Pobre do Rotary Social do SESI.
'/ ' Cluti local DO. aDO de 1974

cidade, deverão' se,apresen- paz' de repetir, o, estrõn-�',
tar novamente ao: públic�o dosQ sucesso dadestréia no

-.;........;..------.......--------;------

local e vJsitantes ,na 1.a. ano quel passou. Namos es-
'\ Estado de Santi Catarina

quinzena de dezembro. Isto '. perar que para 1976 o cO-,

ficou ,decidido quando dos' ral, se apresente mais v.ezes

ensaios que estão sendo f�i· .para deleite dos amante�
tos semanalmente, . quando da bQa arte.

,.: i

Br.asília
-

[SDIRP) - O �mpregadó pode�á ulm-Lei'N. '574:/75 ' iar dé 50% d:o talar ,da conta vÍnculad'à a'e,-Fundo
AUf�riza o Chefe do Poder EX,ecutivo ii receber de....Garantia d'e Tempo da Seniço, ap6s eada pado

área de terra por doação de Waller. KrasQ08checo{f e
do de 5 Bnoll, contado. a partir da data da opc,iio.\

.

SUl mulher Ninil Michel Krasnoschecoff. bto é (). que eliltabelece projeto de lei, apresentado
EUGeNIO STREBB. Prefeito Municipal de Jaraj pelo' Senador Orestes Quércia (MDB/SP), ( para

guá do ,,sul. Estado de Sánl. Ca,lafin", no uso e exer..; quem, além dos C88'08 já expressamente, p.revistoB
cício de ,suas atribuiç6es; ,

J

em lei. ou�ros existem'que booeriam, a 'critério ,do \

Fl!lz saber a todos os habitantes da"e Município pr6prio trabalhador, jUJltificàJ;' a·.plamente a movi-

que a 'Câmara Municipal aprovou e -eu sanciono • se- mentação dos �ecurli.s eni, I!HBU nom,g.:
.

,

guiole lei:
"

Friso,u o Senador paulista q�e rião devem, .�r
ART. 1.0) .:....' Fica o 'Chefe do Poder Execulivo ,esqueoidos ou desprezado. os objeU,os ,primordial'

autorizado '81 receber, por doação um,ea 'área de terra do Fundo de GllranUa,; d,ai porque má:" ser', corr(llo
contendo a íÍrl. lolal de 97b,OOm2. destinada à aber- ' permitir á ampla e indiserim-inad,a 1Il0viment8ção,'>(la8
lura da Rua 168.

,

. , .

" c�Dta'_ 9inco�adas, 8. qU81qQsr tempo, em quaisquer
ART. !.o} - Esta lei entrilr� em vigor na data Ilhl8ÇOes e por quaisquer 'moti'08. .,' ,

de, lua publicação, revogadas as disposições em coO- ,I. ,
,.

-
'

,,_. : _
'. ,

'

IrlÍrio. ' -

'

.

Salientou 91letCl8 'que sua, prOp081f,laO, ao criar

Palácio da Prefeitura. Municipal de JaragQii do �all uma condição esp.ecial"da· pOSSibilidade de'mO'

Sul, aos 18 dias do mes de Dov,embro de 1976. 'I�!,�tação da c?n�a, 'Incullda, não uhrapsslla certo

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal erlteno. e c�rto hmlte" coosubstan,ciado8 ..
no largo

A presente lti foi' registrada It publicada nesta e8�aço de ClD_!O anos •. entre' as épocas em qu� o tr8-

Diretoria de Expedienle Educação e Assislência Social" balh:sdor pOderá mÔYlmenta-la, retirando 8S Imp�r-
iOS 18 dias 'do mes d� novembro de 1975. tânc!as p�r� outras finalid,adel que nãG 8S jtt prevlS-

.

'. \ tas em lei, e na possibilidade de sacar somente a,

,
Âstr.it K. Schm.auch, Direto'r�. metada da impo,rt�ncia.

/

\.
,

I
,

.

'7'

Sou um ser desconhecido, à procura ele J;Dlm mes

ma, num eterno,PODtO de íneerroqação, Sou capaz de
construir e sou capaz de destruir. Sei que posso ser

ponte para o bem e para o mal.
.

'

Domeu arquivo, para vo�ê
Qual serià'o temamais difícil para 'disse'rtar1'

'-, ,\ Pro'';' Paula Moretti
.- ,

Num .desafío à capacidade de redação dos meus Mas" na verdade, quem sou -eu?:Penetro no meu'

, alunos da 2,a Série do Curso Técníco de Cori.t�bilidade, interior e me pergunto: Quem sou,.:.afina.I7 Por que vivo?
propus que se escolhesse, por votação qual Ci) tefna, Para 'que nasci?' "

maís
.

difícil pára' dissertar. na- opinião des mesmos. por
. '

EXfstE;m ílímítadas perguntas e poucas respostas,
maioria, a opção recaiu ne seguinte título: "'QUEM SOU .aínda.•• e

-.

EU?". ' \,' .
"

..

A cada día que.passa surgem novas respostas para

.1 . Realizado o trabaiho em sala. de aula, nova voea-
_

as infinitas ínterroqaçöes que estão dentro do meu eu.

ção sobre' qual seria. o inais 'bem redíqíde. A, escolha' ,e
'

Eu... -me descubro día após 'dia, hora após hora,
contemplou à dissertação da aluna Roselí. Schmíde, que riiinuto' após mhiut.o. Sei 'que' meu caminho é o ínfíní

vai publicada abaixo, numa homengem aos alunos da to" sei que o infinito é o desconhecido, sei que o

supracitada série. desconhecido sou eu.
'

A cada passo q��. dou no escuro, uma nova, luz
se acende e uma nova pergunta é respondida.

.

.

Entfet�nto, se
\ alguém' me perquntasse agora:

Quem é Você?'
É_ enqraçade, pois não saberia, responder, outra

coisa a não ser:
-,

Támbém não sei.
f

sou Eu?Quem
Roseli Schmidt

Carteira de 'Motorista

As' Anotaçõe,s de,Gerado José

, '

Prefeitúra, Municipal de
JarBDui do .. Sul'Balcão 'de Empregos

, ,

Se o leitQr está necessitando de um emprego, gual� . Comunicação'
quer que seja sua especialidade, basta procurar o Balcão ' � ,

de Empregos
- do MOBRAL' desta cidade junto a I?re{ei- A Prefeitu'ra Municipal de Jaragu§ do Sul comu-

,

tura Municipal. No hall de, entraga do prédio que abriga / nica aOI!! Brs. (lôntribuintes do Imposto p,.ed,illl e Ter

o Paço Municipal está afixado cartaz que destaca as va ,r!torial UrbaDo,' que o prazo de pagljmento' desse

gas exigeIites juntos ao parque fabril j�raguaense. tributo enel.rra-se im 30' de n,ovembro.
Comuniea também, aos Sra. contribnintes em dê,

Escola' para
-

Guar�mirim bUa com o Alva-rá de LQoalização e o Imposto 80'bre
Seniço8, de Qualq!ler Naítireza. que o prazo de pa�
Iramento jA'findou. pédind'o gue regularizem a situação
perante 8 Fa-zenda Municípal.

.

Jaragúá do Sul.,06 d. nO'8Qlbro de 1975.
"Ido Romeo PalBold; Diretor do DF.

I

� A Prefeitura Municipal de' de Ponta Comprida ,antiga
Guaramirim na pessoa do seu aspiração I, daguela comuna

titular-Silvestre Mannes vem terá uqta sala de aula, pá
de assinar com a Secretaria tio, cozinha e, sanitários. De
da Educaçãq convêniO. que Guaramirim ,nos vem ainda
possibilitará a co'nstrução de ' a informação dê 'que diá 23
�ma' escola na locillidad� de do /corrente, (amanhã) hav.e-

,

ponta .comprida.A escola rá reunião da alta 'cúpula
até então existente estava em dai ARENA para a defini
péssimas cODdições de uso, e ção em torno de nomes co
provando isso foi totalmen- gitados p�ra a ver�ança e

te demolida para' ,dar lugar <:thefiil do poder 'ex-ecutivo
/ ' • uJp.a nova óbra, A escola, 'às eleiçõe;; de 76;' J

Dr. Olavo' recebeu título
• \. "J

o Dr, Olavo Weschenfelder ex·juiz de direIto dá'
comarca de "Guaramirim recebeu n,o último' ,sábado em

,solenidade levada a 'efeito Da 'Câmara de Vereadores o

título de. "Cidadão Guaramirerisé"� A outorga deveu-!e
ao excelente trabalho do Di. Olavó à frente da' chefia
do Judicfario na viZinha cidade e_ participação efetiva em

campanhas de ajuda ao próximo. '

Novidades do Cot:reio
clal Henrique Da, Barra do ,

Rlo Cêrro e na casa -comercial
de José Modestlno JUDkes Da
Estrada Nova. A mAquina de
fraJ;1quia poderá vir a ser ou

tra' Dovidade 'para aqueles
que se utilzam dlßriam�ilte
dos serv1\!os'd08 _Correios,

A 'Emprêsa Brasileira de
, Correios 8 Telégralo� (EBCT),
desta cidade deverá implantar
'brevemeDte caixas de ooletas
de correspoDdêncla DOS eeguin
tes locais,'onde também serão
vendidos sel08: junto ao Su-

,'permercados Jaraguá, Comer-

'Dia '02' d,e '�\dezelDb�o .,'_

_
.,' Orquestra de '.'Espetáculos

. -', :

Mário Tavares da Cunha, Mello
Tabelião. de .Notas . e Protestos em G�,r;d

,-EDITAL
Pelo presente edital, pedimo.'a08 aenhoree abai

xo relaoionados, que' compa,reçam em nosse cartó'
rio, psrá trat�reín de alsuntos \ de S8U9 ,hihitesS8&:,

Antonio �oslowski -:.- R. ,QUo Hílbreeht, 607 __

Corupá. Dietmar Müller - Rio da Luz. Indústria de
M6veis Webber Ltlla - R. Antonio Zimermann,63
- Guaramirim Pacítíeo Píske - Estrada Bananal
- Estreit - Guaremtrtm. _' (

,

l'
'"

.

Vr/ Jaragúá do ,Sul, 20 d,e novembro de 1975.
Valéria Tavares da Motta ,R.ezende, oficial maior

TO'.sa'lzlige" UB� OínkzaguBI.
,

.

Es verstarb nach Gottes wille, an 7 november
1975,Iin Hospital Santa Helena in. [oínvílle, Mein
Iíber Gatte und unse Vater. ,

"

,

,

.Lauro Grutzmacher
; .�"

in alter von 34 jahre, 6 Monate und-Ll- ,Tage. 'Wir
danken!alleniVerwanten, NaFhbarn und Bekanten, die
den liebelll versto�benen dus lätze geleit gaben, und
àlIe ,die uns in den chw;eren stunden so hilfreich zur

Seite standen, Ferner danken wir Arzte•. Schwesten

·1'und aucn der firma Hansen,. Ins besondere d�nkeri
wir- Herrn Pastor Kruger Jür die TrostreichemWôr. ,

te in Hause und an Grabe'.' "

" ,

, '�Es 'trauern die Witwe Elsina Grutzmacher geb.
'Porath, 3 Töchter, '1 San, Die Elterri. 1 -ßruderun'd
1 Schwester." .

, Die danksagung finde� in die Evangelisch.Kirche.
in Rio Cerro I I satt, un 9,30 Uhr deli. '7 <;lezember .

191'5. Worur alle herzlich gebetei:l werdeR.
NACHRUF

Dii hast gesorgt. dú' hast g,eschatt,
Gar manchmal uber d�ine Kraft, ,

Schlaf. muder Leib, schlaf wohl zu guter, Nacht
- Weil Jesus dich bewacht .....

Wir, schliessen çich ,in unserem Herzen
, So Ruhe, wohl Gott hat an dich gedaeh�:

,

Und hat a��es Wohl
.

gemacht.
'

A cada' ,eine()_' aóos', optante
poderá' sacar 'SÔ"16 do 'FGTS

Bail� no C.�.' Ba�pend�
CASSINO DE SEVILHA

,
,
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