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N,· 2,862, Capltal,sul oJDencasa do motor

Comissão do Senado .confirma·- visi(a para dezembro Jo:nder Reis no Vale do Itapocu
." � �.� "{ '.'" t, !.;, ..

� .,,'
• I ) I

Senado Federal (Bl'ßsilia".via, telex) - A Comil�ão de ,A8�unt08' Regío- ,t'; Em mais uma costu-'" rumou Konder' Kei�' e dos fOl'lil,aliza(i}os a Kon
Dais,do Senado. Federal, sob '8 p"esidencia do, senador .Oattete Píaheíro (ARE�, ',I1!tlira víegem de servi- "comitiva para a Socil:'da� ,

der Reis, que' se fazia
NA-PA), contlrjaou para �s primeiros dtes de dezembro sua visi,a á Santa' '�o ao Intertor do Estado, de Esportiva e Becreatí- acompanhar>, de outros

Oatarina para manter' contatoe com dirj'gentes e8ta�uai81 municipais e, eomuní' õ GO,Visrnador Antônio', va Sehroeder,IIl parttel- .I S ..CÍ'etário8 de Estado. O
tárioB, além de conhece, in-loco 08 peíneípals problemas ne Bstado. ,

, ,C,arl()s Konder Reis; es-, pando de almoço Qfe.re ...
· .Pretetto Webe:.- solicitou

',A viagem 8J;lteriormen�e marcada" para novembro, sofreu um adlaman- t!�e DO último Iínal de àé'_- ' cldo em sua homenagem, especial atençã(i) ßa atu
to em consequeneía de pedi4o, do governador KonlJer Réis, que, alegou as pre- "maßa em'Schroeder, 00- Antes;' pela manhã, &'s al administração el!i_tadu- '.;
cári8.s c'c)'odições do Estado" em' eonsequeueía da,s inundações de outubro, .: rupä 'e �araguá além de ,lideranças de Schroeder" al no sentido da conclu-"

,

" ' ,

, ,
"

'

Bárra Velha e' Joinville. 'pediram ao goveraador' são dos trabalhàdoree.no
,

O r,oleiro "com ·autoridades 'locaís, fios .de .Estado. O ülti- Na, Cidade, de S'hro'ed�er;' a construção 'de uma oeútorno redoviário � da
Composta dos' senado, 'Às 19 horas . do mesmo mo dia da missão; seeâ 'após ter sido recebido' ponte' sobre o Rio Braço', SC 36 cujos trabalhos '

reB Oattete Pinheiro (A-.' dís, em' If�jâi,' s8rá eum- sábado, com a .f�r,:nadà, j,slas Q.utoriàades,do �u'" do Sul oom vão de 40" estão paralizados1lá cín-
,

RENA�PA), 'P'residàÍlte,' p,i'ida rr I,egunda etapa do ,começ'an-do às lO' horas, �Jcfpio, tend'9, 8 '. fr�nté" metees, estando tal obra � 00 anos. N,ó' mesmo .pe
'GILVAN ,ltOCHA (�DB, roteíro, cqnstante de uma: J1'm Laguna, com um an �:'<t- Prefejto Ludgere Te- or9ada. �m 7.00 mil cru, dído foi sugertno a cons

SE), . OTAJR ' BEO \Ea. reunião com as-autorída- ooutno com "8S au,torÍd9' }ii;issé,' 'vereadores além 'z�il,"os. Durante o almo:" truçã.o dai uma pônte'.;-em '

(ARENA-SOi"Teotonio Vi- desl{,jcais,piua examedos des lao�is e exame ?os: ,t!� 'autoridades' jaraguÀ- ço o -prefeito de Sehroe- \
Rio Novo e reforma- nas

\ ,

lela (ARENA· AL), Salda- problemas-de munícípío problemas do, porto pes·, 'eoses e de municípios ,de,r e o governador fize
' inatações hidráulicas ,Da

oha Derzi /(ARENA�M'l'), ,'e sua regíãa geo-econê- quelro da .ragtão, ,De, La- �'-:v.�zInhos e'
.

o. deputado -ram uso 'da' p a J a, v r a Escola '. Básica Tereza
Evanaro C�rreira ,,(MOB· Iqi,ca!', ,prineipaha�nte, gana" os cODg("es�is��s' Q& :regiãÓ Octab1lio ' Pe aconteG6ndo ,ein seguida 'Ramos e .reformas' em
AM), Osires' Teixe!i�a ;quanto: a melhoria ,ope- 'seguÍr,ã'o para' Oticiuma,

.

dro RaDios, Konder Reis a8 despedidas da 'comiti-,'. prédiQS :quß abrigtlm ou

ARENA-.GO),.8'Eveláslo racionaldeseuporto.EÓl 'onde às:l�hot:,as,estarãq ,�istoriou as 'obras' da va que rumou para a,cio'. tras duas 8scolas. Oon-
Vieira(MDB-SG), a comis· s'eguida,os senadores viá- reunidos com dirigen&ils' nova ponte sobJ;"e o' Rio' dade de Corupá.. , ôedeu audiência as clas':'
são d'o Seoa(io viajará àe / jarão- para"Ftorian6roUi!l� municipais pllr8 trat'llr Itapocuzinho conéiuída' ",' . ses arenistas, v.ißitou, 'a'
9 boras e meia:ds' manhã �nde pernoitarão.

'

da sitÍlaQio doi: minÉlirios '�o >In'êl!l': passado cujo,," Nas,ta. cidade., a co:mi- "ExPQsiçáo de Ol'qufljea8.
de, quinta feira tUa 4, com, ,,' Na se��t8 _,f�'ira', o, pe- ,�da próduQã�' do Qarvãó� . }:ij�0io deu,:,se ein 'PIsados tiva foi recebida por au- e Plantas Ornamentais,
d,esfino,a Curitiba, de ondé' r'iodo da' Ölaohã será �r!- se%uiodo' se nm�:�isib as' 'de jan@i-ro: � pente liga· , toridades, pol1ti.cos' e po· 'colllie,eeu, o 'SeIPJoário
seguirá, p�r via terrestre <s9rvado pa_ra QW8- se�Ul mnnas. 'Pe Ol'1clúma

_'

8 , rá/Schroeder ao 'IDuoici- pulares. tendo a frent� o Sagrado Gor8ç�o 'de, Je�
par!!. 'São, Francisco do' de reuniõ!ts".._oa _

Oapital" comissão' segoirâ 'para, pip de Jaraguá ná Ioca-' Pre'feito 'Oto Er;nesto We- 'sus "de Corupá e parHci-
8ul, onde hat,e;rá às '16', cQ,m ,à, -particii>BQ�o "do' :FI<?I'ian�poH.�; ,onde,

.

pe,r"
..
'Ji,�'8de de Itapocuzinllo, e ber por. valta',!18s 14b(3�m� pou de ' jantár '�em .Bua·

horàs, visita as instala· lu p,e r,1 n t � cD d e D ,t e do n.J&ar.'� r-egressBndo BO: '$Ufr conliitruçao obedec,81l da últIma s�xta feua. ho,me,nageoi, d_eslocand'o,
'

ções do porto e eIicl,>otro' SUDESUL "8 'de Sßcr,etá7 dill. .seguinte 'a Brasília." ß ,égide do DER sendo Recebeu elll audiência, se· pOllteriormente 'p'ara
, '"

" 1, '. 'I
,

',' ",
,

' "

9U:'Ét �'<?' custo total da obra .especia,l os che,fes' do
'

,Jaraguá Qn"de peÍ'noito�. '

•

' " ", ,,' " ,; .� ... '"", f a,;p r,'o x � m ß�8 e· de CrS pOd,er executivo receben·, \', '
,

H·,
','

's"�·o'lh'a d·a "m';"'·IS' "'h"e'I'a 'do 'c.?ome�'r"cl·'o'IAc' 'al' 84AQ'O.09,passuiildo_v,ão do'v.á�ißs'réiôvidi'c,ações Aqpi.em:Jaragu,áéon;..'
\ OJ.8 ,a", e, ,,' "

"

_ ,.

"

.' , • �::> '
. _, ,:, ,;' :" ,', .:> ,11:;:tI, l I,. '\' 6'9" :��[trD\�.\ E,lp '!i'�'gui :'"' ,.,�tr�',�8 ?�'l�:!1js'. _, �9Jl�lu{" o,�d�n au.diê;n.�ià '�,8,p�eéi�l, ,

,�' ,

.

-."." 1" ",_. "", __ " )" .", ;;.: "",;r� \'<',"��:i1" ;�:"'�t�!����'i,t;�: ':' --;.;!!.';�':- ./'�.$�.";'_lli��;';i�,Z!�"",!,#",,,��' AJ�e�fJ;�Qi���Öl-;."",�,· '�a��,o: "t �J!,���fá;l:tl,lä�h:Jirà:';�:{;�Q�f "�c:P�JJ1� 'Pr���_
'�9S sa'IÕt"d'� r�sías' (lo p_9ió do CD�•

.' ";',' ';l'
r' ''-mio das OrqU.Íd�a&:> 'al�m ';.tm�llag6a�'0, po.!, ,: pro,fes-:, '",eDtr.�' Gu,,:-amirlm � �à- , d.�Bte' a C�lillssao 'EX�cuo .

C.A. ßaépemli 'se�6 escó- .',',;. ,,' �:.' ,. �da, ex�mis5 Ja.r�gilá:72! Sra.", s?,rest � !lfun?s d� Esc��. r�guá, e' tfl8bal�os '�de
" tlva 'da A:h8��f!. R�D.��ti ...

Ihida ,loge;> in.is,,�, "Mais . Ale o momenlro, em qlle > Ev,aD1ra Ru;blDl Pradl. que ,1�:lßáslca MI.gue,1 � Cout�" oo�cl�s�o �� S,:," 36, o ..do��.. �aClo�u�1 e Prefeito
Bela ComerciiiÍrià de Ja'ra- , �Qcerrávamos esla edição jnclusive· presi�irá o, júr.i;' �,ra·�,m segUida em.o,?m- que vm�, b,e n e,f 1 e � a r EUgEHt'1O Strebe .. No sábs:

'guá� do :' 5uf', aconfeci.· o· Dúme�9' de mesas "e'o:., A ,:comissão d;eve�á:��ser . �p�nlu& da Se,cre!tárlO" da 'grandeménte, 8 're,gl�O. ·lIo,�'ste�e em Barr.a'Ve'lba,
menlo que está mano'po-', dida�" � ,reservadas era v�r 4 POl'!tos bási'co,s para

, ,E�u�açi1Q S�IomioHlbas ,Construção ,de um� can- - e Joinyllie. Alé�- do. Se�

Iizando ,os meios '�o,ciilis considerada ba3tanle D�m o, julgamento:
•

Be[eza, 'Júmo"r reunu-se. com - o Cfl!a ,de eSPQrte�, ,libera· ,c,retáf1(� 'd'�" �duQ�9ão,
da cidade e' região, dev�n� ,mas' muHus aiudo eSlão' � Simpatia, Desfile é Des�m- q:uadro ,de, pr,o�essorelf, ��o' 'de �m tr8t()� de: e8:- S81,?�io ': Rl'bu, Jumor;
do eonstitu!r.se Dá 'promoo:', disposição'dos

.

inl,ere�sa- ';' baraço eontándQ' 10 PO'll. ': :da. '�s.c�la 8�te�dend9 ai ,terras J!arll, flervlços ,de H�ho, Ortlz ',d�" ��ú!iE?"e
çãO social do 'an�, mór ,dos.,O baile '�b�eça.ra a, tua ,para 'cqda um' desIeS

l re�nv�dIc!lçoes do esta-. ,terr8plenag��,. �81ç�� NIcolau. Malbo!li'�(':� dos'

mente, porque evolVe lUQ 22h30m., c()m " recado. ít�ns, Louye-'se os ,esfor,.;· beleclll�ento. "

' JD80to do aoe,s80 da �I- ,transportes ae,�J;DiD,!I,I':l:lfil.
ceocurso de belua $erripre musiéal do 'conjunro blú,,; ços ,das loj(.ls que apre'", D�P61�' de, c.onee.der dade à SC ,36 � ,constru- vam � �ov,ernadOJ'l'Jl.�sta ,

uma ölração a-mais =,ara, menaueos'e· '101 Di,nânH senlarâm eaodidat,as ofeÍ'e� ,18udl�neJa8.� às 8U\O�Ida, çíiQ de,ponte eIn. lsab�I, :8ua v18J8,m deiervlço ao

a saciedade. Onz,e liodas cos".ínfeguJdo inclusivepol' seram todas as COlJdiçõ,es . "'es e p'OI1t169s arel,lIstas Alto, foram outros pe,dl· norte. "

cilndidalas'; concorrem !'JO
", alunos unive,rsiléÍrios e possíveis para o su�esso

Utulo e \ deverão, �esfdar cujas, meloi:has deverão· da prOlJ1oção e bem éomo
perante a comissao julga- dar, um toque especial tio

,

aos estlbel�cimeDtos que
dora e' presentes "0 aeoo acontecimento de �llto si- e�tãolcedend'(} prêniios, qú,e "

lecimenío em.' !rajes, de
-

giliricado pára o "j,et" sd- aqui oão serão divulgGldos
'

Mailo"ecSQcial.-'J:>ara ta!l- cial local. O que'podemos para não. 'quebrar o brilho
to ,durante., esfes' últimos ' adianta.r étOS 'IeHores de cam' que cerca a 'enrrega '

dias 'foram' intensos '<)s pre;. l.J.tllbos os seXiOS de que se dest.es brindes
,

parativos cpm' eosilips réi�' irat,a de, suges,tivil prom,?- "

nando grande<"'entusil1smô "ção'que merece à ,parlicipa� Eis as i 1 eGlodidlJras aó
.enlre;'o comércio.lojista ;pê· 'ção de lodo,s. A comissão líIulo: Alice, Ziinniermdno,
lo ,sucesso da prOl,Doção� do júr.i será icomposui dils (Proadociqlo) A8ta"�RahlÍ
esta promoção é do l;lube: �eguiDfes pessoas:�ugênio (Reloj. Her!el), Evanir Pi_a
dos ,Direiores Lojistas. em Strebe Prefeito Municlpal, Zemi. (Lojas' May) Eisira
cOn'leinorli'ção!·' ao dfà do Dr. Álvaro Wandell( Filhp, Beseke, (Drog, tatarineiJ
c omereiâdo", t'raoscorridó 'OD. Juiz.7" de' Direi'o' da se (Iolanda, R'aize_r, (Oalç:
em M, ,de' onl,ubro,.e que, Comarca, José Alberto Pereira); ItJgrid Reimer;,
\iisa, igualmente .em :�e tra- ,: Klilzke Presidente, da Câ- \ (Marquardt); Mâria 'Vieirtl"
lando de uma, escolha de mara de Vereadores; os' «()asas Sibara); Mara Pe
belezd conscientizar li to- presídemes do ROlary Dr, drl,' (Brêilh�upt); ,

,Od,ere
dos os jara,liluatnses para, Mário Tavares, da Cunha Ewald, (Re!oj;' A��nidél)
que se promova em 1976' Mello, dö Lions" Centro Ruth .Müller-,. '(Miner) e'

o concurso de Miss Jara- ,
Rubens Nicoluzzi, da Ci- Valé�ia BlmoJdi da (Reco·

g-ua;
,

promoção' esta que ,dade' hldustrial Adernar' maq. Vti:você também "dar
POderá con,tar com a coor- FurtadQ, do Dhetor' da :calor a esta 'grande' p,ro
deD�ção do' jornalh,ia G� ..

' ,Rádi<,!Jar,ilguá A-liber!o Léo
'

moção. Re8�rvas d,�, '!lesaS
taldo José qu� aJíás di'ga. ,Barluscheck, ;da ,Sra. luna n,,1 sucursal d� ,.��'A �O.
se d'e passagem é o orga Marc�tf.o ,PreSI(!eOle dé.l TfcIA ou" �om o econo

nizador
'

do ' éo:ócurso de Ação SQCial, lida Mö,ster" mo do C.A. Baependi.',
10'0 :mais a 'ooUe com. a·" Grubbq Rresidente do Grê�" -,

I
0_'

'

Cirurgião. Plásticô··· atenderá, ....•.. em ; Jar;aguf: ;

, O rk 'Moacir José Bertoll. renomado esp-ecif1lista, em', oiru�'-
gia plástica e repát�dor, asei'stente QJ'& ,famoss:cUldea do Dr.ó Pit�n:',
,gUy,D(:) Rio ,de I'J�neiro,e' dev:e,�ã, át@n,d,er '+e� 'J�,�aguá :dO ,Sul' �.om

, censult's& e �ciru�gias, BO período, de 8, de Dez'embrct-à- t50 de J,aoeuo:
, Os interessados poderão' obter meniares inf�rni8çõe8 " mar,car COn,

sultas, no consultcbia no .Dr. ßdson ,c. Scb.uUz rna A'v:' Mareclial-
Deodoro:defronte 8" Praça; Paul. Harl"is, /,

.. f ' .' ,.

,

,

..J·�RAGUA DO, SUL:
Capl�l sul americoaa do'cha�u .

. 'i • ",-
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"DEC'RET.O ·l.EGI'aLATIVO N.<?

,Oatorgá.Q Titulo do '�Cidll'dio �araguaense:' ao' Sr. ,
(

,

,
,

.1 I
' ,;),

"
,

-

," \ ,José Albttrto 'Klitzke, 'Presidente da Câma�a, ;Muni'cipal' de' Jar��.(;
': gQá do Sul, Estado' de, Santa Oatarina, no ;uso', e e�er.cíeio de suas
atribuições: ,

'
,

'. "1',,,,
.

\ .
.

_

I' .� ...�, ._..
,

"i.',: <".,.

Faço saber· a "töd08,08 habitantes deite .MunicipiQ, que'a Cima
. ra Municipal vetou, e ,sn s8,nciono o .'segui-nte Decreto' Legislätivö":

•

•

",. ,�." .,.' • ..' � ,

'� •

•

.r
• _' �

•

:_.,

" Artigo 1.° .� À. CàmBi:� Muni,cipal de, Jaraguá d. Sul, outorga'
• ,�, 1

'

'"' '." �� ..,.1 ,)' ,'" "-.,,
, :' , .' �

, �
• , c

aa Sr.' _, Arno.ldo, Leonardo S'chmlll, ,o titulo de'
"

_.

I'

"'6idad,ãó ,�'Ja.l,aquaensê"·· ><_"
'

, -I •

-' •

• ,:l'

�,
�.

J
-t

.\,'
I .', ...-:fi'!'

;.,;:,_ ......
\'

.. "
� 1 �. ., .::'., "

, ,/A,,"
•

,

, Artigo 2 � -, Está. Decreto' Legislativo entrará em vigor na d'sta
de',suIHPublicli;çio, r�.:Vogá�à8,,88 di.p�lili9ões·' em é9�trário. '

.

• "j " "I' ''! ,.. �
--. .' �, .' r;./

';.�;';".S�l�;'da� Sê8S�éS: L�m 10 'de'n'�v;inb�o,:de :'975 "

, J,osé Albert� cKlitzke, P'resident�'
" ��' ,

'

" " 'i'J\I( �;'�,�'_':,:�::,�,'
'.

,
'

,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital D. 9.167 d, 19/1i/75' " Negro, pnfe e.,,�do.,d9- Edital'n 9:178�de 25/11/75

'I)'" '.', '.. mictllado e reeldente nesta W ld M'; ,..
Valdir Paiva Lopes e cidaidt; filho de 'Luiz, Ner- , Dió:e,' í��� Kl�:ko.r�sk.'y .' 'I' O.r. ,Alv',a"ro'.' Célia Klesowskí

.

loch e, de Ofilia Nsrlocn,
Ble� brasileiro, solteiro.' ' Eh:!, "brasileira, eolteírs, .' Ele. brasileiro, solteiro,

ternetre. natü'ral de Jara� auxílter secrerärte, natural .Iavrador, \ natural de Jara
gui do Sul, domicihadc ne Massarànduba.' neste guá do Sul; domiciliado '.e
e .residente na Rua Ro- Estado, domíclleda 'e, reel : residente em Garibalde, nes
bsrto Ziemann, nesta ei- dente em Massarcodub<J;' ee dístríto, filho _de .Olívlo
dada, filho de

"

Léopoldo nesta . ESfado, filha, .de Murara e ',�e Ana Lenert
Paiva Lopes 'i Rosa Gon- Francjseo, Keslspp' e' de _. Ml!lrara.,

,

'

"

'z'aga dos Santos Lopes. Sofia Koslepp. "

. Ela, braríleíra, solteira, do ,

, Ela, brasileirä, soHeira, Edital n. �. 173 de 24/11/75 _lar, natural. sie J<\ra,g,uác do
industriAria, 'natural dá ' '

' Sul. domícílíada e residente
Massar&ndllb8, neste Es' logo �aulo' ,Robl,e �'em Garibaldi. neste distrito:
'ado, domiciliada 'e resi-, ",

DIrce Fruet filha de Antonio Kl'atkowsky
dente na ,Rua CeI. Proeö Ele, brasileiro, solteiro. e" dê 'Genoveva

'

Ti s's i I

.pie
.

Gomes' de Oli,eira, es-tudante, natural de São Kiatkowsky,'
,o' ,

nesta cid'ade, filha de Jo- Bento do Sul.ne"te Es.' " '," .',

,

.

s� Antonio Klosowski e tado donnctltaao e"resi- cdu,'" n.9,179de 25/11/75;
de RosaJia ,Ândrzl'jßwski ,dent� em Curitiba" Para-'

,

" I,nác.ió, Marii!! e

Klolilowski.
.

nä; Iílho de Paulo !tobI Llsete Maria Tepessé
, Edital n: -9.1'68 de 20/11/Ú> e Isolde, Rabi; .,' , Ele. bra'siJeiro,' eelteíro,Ela bresífeíre, J;olteira, píntor, nsturel de Jaraguá,Mário Kaste,lllilr e j comerciante, natural. de Q d. Zllilde Fei:ter

'

Jarag\rll do. 'Sul" domich
' do ôul, omiciliado e re-

-
, " stdente em Jaraguá, Es�

. Ele, braeileiro, solteiro, Iradae residente em Ave- ,querdo, neste dislrifo,
.,

Il
indu8\riáriQ,

.

natural de.' nida Ma�eebbl D,eodo�o; lho de João Maria' e de
, , Jaraguá do Sul, domíei- nesta' Cld�d,e,. filha de Rosaiia Rosnleck.

. .

_ A Jovem ,M a r i lí Iíad'o ê residente' (em Ja- Ary Carolino, Fruet � de Ela, brastletre, solteira,
f8p�ndick,

.

raguá rJo. 8u1), na Rua Tecla Gumz
.

Fruet, '. do lar, natural de Guara.'
/Velllancio da 'Silva Porto, Edital n, 9174 de 24111/75' mirim. aesre Estado, .do

Fazem' anos hoje' ".�. .oEÍsta cidade,' filho de Jo- -: .'., .'.
. miciliada e residente em

"

.

'sé Kíut$Iler e 'de Emília '. EvrláslO Vargas e
• Vila BäeDendi' neste ;\dis� .. , ,', j

. � Florentino, Tomasel· Klein Kasleller.
. ls?lde ,Mohr .\ lrifo� f,dha de Francisco Jo� E�posição Estud,antil- li; ., ,

Ela, brssihüra, solteira.; Ele, brasileiro, solteiró, sé MiH'ia Tepassé e de Li;' '.

- a 8ra. Maria, Correa ,IUilrtlente; natoral, de 'Ja- o()mercisDte. natural de li Kàmke Tepassé. Tendo por I!)cal o �alão Lo e 2 o graus demonst�a-
Fagundes de." Olivtiira, '

.

d
.

S· l' d "I' d fi
.

E d nobre do conceituado Co- 'ram ao expor 'seus tröba.
I

.

h' ragui o, u, (>mIeI Ia a aspar, neste sta o" .
/. '. .

I"
,

,
<

.

h
'

'

em ta-pocuzlli CI;' "

,8: residente 'na
.

�ua: ,V8�' domiciliado e residen'te EdItal 'n.' 9.180 de25J:l1 75 ,Iégio Piviliil Prov,idêncja I os' foda" sua i,milghiaçáo-- Ci) Dr.Olöyton Kaun, namcjo da Silva Pôrto, ôa R/ João Planin8check,' ", É.vanild6 Martinelli � ,

"esla cidade foi levada a e crialividade, 'tendo os
e.m ,Cui'itiQa; nes'til 'cidade, 'filha" de n/ cidade, filtro ,d'e Paulo

'L

J

Terezinha Berri ereifa com' grande visHd'- 'visiran'es conheCidos' mals
._ Guisela Lange Frie-. HeDHqlie "Feder e de ,Pedto Vàrgas,e de Maria ção, a 'fradicional exposi"':, de 2 'miJ.lrabálh08 eenfec.

deI, em 1t�poCUZi��0., VeroBiea,' S'chramówsky' da,Ounba Vargas. .'Ele" brasileiro, solteiro;' ção d.e frabalhqs�ml'JnU3iS cionados'" e feilos por
F

'
..

, tratorista. natural, de Tára- ,e arfes femininas des álu�
"

aproxHnada'menfe 500 alu.Fazem anos, aman_hã. eder. l',
.
Ela 'hrasiIeira,8olteira', guá do Sul; domiciliado Í'! nos d,o estabelecimento I,l080

' ,"

- 0 Sr. Claudio' Dal:- Edital n, �.169 de 20/11/75 auxiliar de escritório, residente .em Santa Luzia; de' en'sino. ,Os ahú10s d�
"

8ocllio;' '.
" Ed' 5rI .

batural de Jarsgtiá: do neste distrito. filho de Àl�' , ,
,

'
.

"
>

_ o' Ir. VenânciO' ,,Ni- 'g,ar da � t va �' 'Sul, domiciliada i
e rilsi· frgçle Martineni e ,de Lídia.

, ',,·Prdnàsa na ·ve.giao',colu,zzh,
'

. Leonida B�Il(lg8IÍti de.nte na Rua Marechal ;Píestini cMa,rtinelIi. .

,

"
,

'

"'"
'

.

_, Ó ,sr. Eraneisco' Ele., brasileiro, solteiro" Deodoro, pa8ta cidád:e, Ela, brasileira. sOlteira,'
"

'O Programa;Nacioi'isf de Saúde Animal (PRO.
M /b' .

' 'operá:lo., natural, de' Ma.- fHha de Alfredo Mohr' e costureira, natural de Mas- NASA) instituido p�lo, governo atr'av'és do Ministério1 or IS; " .

f'
,

E- d'
'

d ,.'
,

h �

D 1
'

.

B ". rá, ,neste . sta
.
o, oml-. ,oe Marta Mo r. saràndtiba, Deste Estado,' da Agricultura, também, tienificJará ,;' dir'et,amente a- o sr.

.

a mari 'ona,
,

-, (;) sr. André Fod� ciliado EI rasidente Da Rua
Edital �o 9,175 de 24/11/75' , domiciliada, e residente em á ...a de ,ação da CODBSA. local, eujo titular é fi

, em Ribeirão M.olha; ". �olnti1le, nesta oids,de,· .

,

.

"1" Rua FrancIsco' de Paula. Dr. llugoiDidonet ,'Lau. Das, 2' 'mil 'propriedades
'_ Aràci Maria da Cu filho de Paulo José, da_ "Renate Souza 'e' :;', >

nesta cidade. rilhá de Artur' eonstante$ de um_ plano de, aç'ão, 16 s,Ao de Jaraguá
IÍhl, ,em ItapO:cÜzinhô;" r Silva e de' Al�jna ,da ,{Sela'ide Cecilia i·,;mrttlJilll"UHer """B'êrht e 'dÊ:' Ei'vlna Herd:';' " .. 6 de ,Cotupá'�que' ne'stes d:oisO último!!! meses d, 75
;_ Lori Boffmann, em SHva. ."

' ,

'

.

'. ", ,
.

' .

,

'. ',serão', visitados ,'·por 'equipes' da 8,ecretari'� da agri.
,Rio da' Luz�,' "

Ela, brasileira 'solteira, ':. ,Ele, brasileiro, solt�iro. Edital n .. 9.1·81 de 25/U)75 cultura para combate efetivo, a .ßrucelose com cole-
, 1·nol.us.rl'i:,ria', . n'atural de" mecânico" n�tw�l de, Tijl.!-' ,"

. ....
.

,:
.

b'
,

- Sonia Maria; filha �. ti
cas ••neste Bst,a:do" domici: ' ,O�mar O!lcar Nagel e, ta d." sangue do re '!lnho bovino etrai,va que con-

,

,elo Sr., Donaldo Schroe.. Jaragu� do . sur, domici' liádo e residente na Rua Admde Rosa Sanes Farias, siste no :lneenchiinentQ ide 'um questionáriQ. OPRO-
oe.r,: em Ma,fr'a·,. ,

Hada EI residente' em Tres, ·Jose' "TeQd'0'''0'. RI·bel·r .... ne'�·- EI b I
;

I
1 NASA f(li' criado para< ajudar' à'os '_ agricultorel aRioß do Norte" neste diÉl- �.... ". e. ,rasi eiro, so teiro, '

b t
,.

1 f
' .

.

c .- ,A Sra. ,lU.. Lange, ,ta cidade, filho de Luiz. inô�striário" natural, �e Ja
com a er os ma es que 8, ligem à n08s. pecuária

.

em HBpOC�ziDho; :, ' Btrittol" ,filha de� , t\1Í4°�:0 Souza' e de, Irene, Souz;a'; : raguá do ,Sul, domiciliado brasileira'
, .

. \,.'
. �

,

oe eganti e CI a y Ela, brasileira, solteira•. e residente, na Rua'Joaquim Horário ',de NatalDia: 01 Dez. � , Priebe BeIleganti! industriária. natural deMas." Francisco de Paula. nesta /"
.

I •

.. - 'o' sr: Alexàôdre, Edifa'l o: 9.110 de 20/,11}76 saranduba, neste Estado..- cidade:,.fi:lho de ,Oscar Caro O Clube dos Diretores do comércio-lojista em
Haake" (coQlercisnte);' Arcangelo ßallitali e'

. domiciliada e residente· 'na' los Otto Nagel e de Alzira Lojistas desta citJ'ade
.

re- dezembro será. este: de
- o sr; Heins .Moen�r; lohindil Schôll "

Rua Araquari, nesta cidade, ' Nicoluzzi Nagel. ,'; _, .' �entement8 ��unido,. deli.; 1.0 à 6 nermal; dia 8 ape·
� � Rev. ,Pe. TlÍOQbàldo filha de Ricardq Brühmüller. Ela,' brasileira. solteira;: D�(i)U O horárJO. de aten sal' do, feriado'o atendi-

Bsc'ker: :
, 'Ele, brasileiro, sOlfeiró, .J'e de ��res� Pal,tlina Fagun- ' do lar; natural .de Jaraguá, �lm�n�o, esp+mal; -

para, mento até as l8b; de
,- ElaiDa, filha do' Sr. mOlorisfa, nafural de Jara- des Bruhmuller.' ,,' do Sul domiCiliada e resi- pOSSibilItar melhor como-, ,9 a '12 àaté s 20 hs;

,

dia
Berteldo BauiDann., em guá do �ul, do_miciliado e ..' .. ,. ,'I d�nte �a' Rua Francisco d� didalle aos jaraguaenses . 13 até às 13h; de 15 8

Tras Rio do Norte;,
.

residenfe na Rua Dona An, EdItaI n. 90176 de 24111/;75 Paula, nesta cidade, filha fazer�m suas cG!!Ipras'.19 até àe 21h dia 20 sá·,

L� --- A n, 8"8. Amsntioa, fonia,' ,nesta cidade, filho ,"Arlindo Bel'etti e
i

, Almiro Antunes de Faria� natalinas. Es�e ,borário, b,.do até 8S l8hs domiD�
Neckal Msboke; de Ter-cllio. Bagaloli e de SaIete ,Inês Stin�hen < e d� Maria Sanes Farias. :' .

será regulamtlntado atra- go até' às l2h e dias 22
t! ' .' ." Madalena Bc'!lgaloli..

'

Edital n. 9.183'de·25l11/75 vé� d� portaria' da muni- e 23,até às 21h estandoDia ()2 Ela, brasileiril, seIreir". I, Ele,. brasileiro; solteiro; "
.

.
. < •

cipalidade paf.S 'que nin- (;I comérci(Hojista. com
. '� a sra. 'Elvira ReDII,-;, cabeiereiN!, t:iatur�r de Pre� do çomércio. 'natura] de_JiI- Mauro Augusto' Mineui:e guém ignore o seu cum _' su&s 'portas cerradas dias
lchél' a1\uer;

-

sideofe Getulio; nesle Bs-' raguá' do' Sul�' domiCiliado Regina Maria Lescowicz �

prilçento.· Sendo'assim o· 26 e 27.,
1

, _ o garoto H.u�berto tad0, domiciliada e resi- 'e residente Da Rua 'João
,.' Ele. brasileiró,

\ salteird� horário de funcionamento
,

Franoo, filho do Sr. Hans deo fe Da" Rua 25 de julho, . Marcatto. nesta Cidade, fi- auxilar de· escritório, óatural ,

.

\ '
, '

.oerhílrd e Carla -May:er;. nesl. cidade. filhcLde, Ro- lho de Carlos Beletti,''e de ,d'�' Iaraguá do Sul, domicj;· . TI'tulo" ·'hono:r''l�f'I�C.O.: '

" - a sra. Inês Nieoluz- berlo Scholl' e, de Maria Adeláide 'Ameréa' Belettt\, do e residente ná,' Rua
fzi Spézia; \�

. '
.. Scholl;'

I b' I \'
'

Francisco Todt, nesta'cida:'
. Bem CODce, d, \do Bp ·e pre's'árl·'o A.rn�ld' '0' Le"'oar-"

_: 'A Sra. N�ila Maria E aj rasi eira, solteira.' de, filho de Francisco' Mi- '"

" edifal n. 9.171 de 20/11/76 industriaria" na�ural de Tara- ,nell'I" e' de Tere:z;a"M1onelll'o .

do. S,chmiU velo 'qos representa éliJta .figora ,humanav'Cepi Mendes;.,
,

", . guá .do d'o Sul, domiéi'liada dentro de um' contexto de a. tUBP.ÖeiS e,m. Jara,'guâ. ,do,b ...;..� o sr. Adolfo 'LaffID: G�nésio 'Fopfa ....a e .
. Ela. brasilêira. solteirà, "ri

fi -o /"r',.· ,Vitório.· Borto· ,

. Ogeni,a
.

Meisen/ :� residen.te·· na Rua Angelo au�iIiar de 'escritóri�.' natu-
Sul. A, proposi,ãp do edíl Fidélis O.···Hrusehka" fEli

.... Ru'bI'nlo 'nesta clodade fI'lhade das'mais felizes e apo'8 7' l'o,ngos anOS .. 8 C'a':mar"a Mo-Uni; .' ,

"

. .'. :Élt, brasile'iro, �olt�iro:,' EI t'
'

S;'t' h' e' d" V"t' I' ral de Jarag:iiá do Sul,' dó;
.. nieinäl 'faltou a corlferir' uma' h'onrarl's' d' es' t'as a' : u,mj S H 1" ThIB' e o mg en e la 1, mI'cI'IIoada e resI'dente'na Ru'a'

.,
..

, -:a
"

ra•. e eDa .' onerário. natural de lar.a,. Go II S' h Hus.tre ho.m,em. qu"e, ag,"I' ap"'r,tou,' em''" 1915'...·e ..
, de' s"de" .

Ji Y na 'Iro. í;l , tmg en.
, .

. Bu'z'e'bI'o' de Poy, 'fI'lh'a ,'de' . .. ...
,,me, em Corupa; guá do Sul, 'domiciliado .ntã� sem'pra preocupada em dÍlI!' d� si' an.tell de:peDsat',

- o Sr. José Scheuer; e', re' .. I· ... ""DI..; "'m VI'I." L"'nzl', Edital n. 9, 177' de 24/11/75" Ignàcio' LescowI,'CZ e de Ma- ," P b f -I' S 'd.. '" II.. .... ..... .em BI. ara eós 8, ami 18
. oh�iU que 'esteve unI ,aL ,:;_ a 8r·&. Virg!nia' Bor· ·nesfe disfrÍf6, filho de José' ,Cópia 'recebida' do Ca�tório tilde Panstei,n L'1scowicz.. " BOS amplos salös, do ,G,E. Jti\7en'tus onde a solenl-Jolini::

. Fanfano e de Ida ;Dana: de MassataIiduba:' �este Edital n. 9,184 de )6/11/75
.

àade foi reaHzad,iJ. ], �' ;
.' [Dia 05.. ' Ela, ,brasileira, 'solteira, E!;tado. ., .

"

'.. " - indusfriária" nafpral� de .' Nilton AndreghetGlni e
: Balcão de" Em,.pre,gos,.

- A Sra. Emma Cattoni"
" Mássariln'duba, neste Es- Alvino Koskowski ,e, ' I

,.

Clara Belarmino
;em Tres Rio do Norte;'

.

tago, domiciIiadiÍ e reai.
.

Maria Alice Lubawaski 1 Ele, brasileiro, solteiro, .' ;' ,J,'

I .....:. Cecilia Köpp Rowe den fe em Esrrada Nova, EI�. brasIleiro,' s�lteiro,. \p�dreiro, natural de Corupá. D'o ,MOBRAL de Jara' dar segtÚmento.8 um'plai
r· "Aos. nataliciaô,tes. neste disfrifo, ,filha de fra,n-, Déitural de Benedito Novo, .

'neste Estade, domiciliado e gúã funcionando 'a todo no de tição que visá ir- de
:nossós f'elicitações!t·, ... ChiCO, Meisen; Ie; de Deo:- neste Estado,: IdomicÜiado residente em Jara9uá, Es· '

,vapor, e öferecende inú'" encontro _ àqueles q�e,

, .' !'ioda Melsén.
.

e residente"nestí;l . ddaqe•. querdo. neste distrito. filhô meras vaga!! pará seus' necessit.am de ColO'CI!QliO
R- t

' C'I·VI-l '.
" ,�..

fI'lho dE:< Joa-o Kosl"w'SkI',�, de Luiz Andreghetoni e de 6x-alõnos 00 não e
. que' profissional.

.

Apes9r deegls ro· , edifal n, 9.17�rde 201lt/75 d T d
.

Z I
'"

" Anna Anclreghetoni. estão a procura de uma, $xistirem 'iuúmeras,vaga8
. Ame' Mülle. Grubbs,\Qfieiál •

Copia: r�cebidà J do Car:- � u Ha, �n uca.
.
"' 'Ela, brasileira. solteira. colocação profiQsional.

'

em ouiro·É! 'setores ',de ati-
do Reglstro Civil do I. Dis- t6rio de Massarallduba., ' El,a, br�!5ileii'a" solteirã, costureira, ,natural ,de. Rio. Esti\'e visitando o Eosto vidades, çj ramo de Costu-trUo da (lomarca de Jaraguá

'ne-te ESfado natur�l .

de 'Massarandtibai, dos. Cedros•. neste Estado�' Cultural e 8 Srta. Sueli reira In,dustrial apresan-do ,Sul, Estado' de Santa ""

d d I d'" il' d 'd' M'
.

C t rio B' n n�ste ES,ta, o, '. QmicrIàda.. ?mI.c_Ia,a e rest ente':m ,autlB8en� i'nform()u qo:e, ta junto'as n9!98as mal�a·
Faz 8a:e: q��. ���parece:.: :'Aillon Lub� Narloch e . res!d�nte' em Massarandu,:,' Rtbetrao Molha, neste dIS- I!Im perfeita conotação' rias um número impres810�
'ram no ca1'tóno exib1n4o os ..Maria' Kosiopp

.

'ba, neste' I$stado, .

filha de trita, filho de Vitorin() Be· oom 81 empr.êsas que fa- naDte de vagas, o que. -

documentos exigidos pela ,lei "e, le�' brasHéiro'; selfeiro"., Edmundo' Lubawaskj e, de. ·larllliDQ· e de 'Adelia 'Selar 'fam nos8,O poderoso'par- . B testa o ,cresóimento doafim .de se'habilitarem para I d n L b ki'
, '. \, f b 1casar-se

'

. funerário, natura . e Mio< Luiza u _awas o' puno. , qai a ri, tem proo�ado ramo ;textil .local.1•.• -

"CORHflU '00 POVO'"
fundoçãp: firtuf: Muller,. 1919

-

,

o

caCMF 84,436:591/0001.34
• 1975·

. Diretor
Eallênio Vitor Schmöckel

ASSINÃTURÁ:
,

Anual . . . . Cr$ 4Ó,00
�emestl'e • . : Cri :Z2,OO
Avulso.. . . • CrS 0,89
NÚll}ero atrasado CrS 1,00

-

ENDERêço(' , '

" Caixa Postal, 19, i

8ua 2, n.· J3D "Fone: 7�-0091
'Jaraguá do Sul· S. Cátariail

Aniversários
Fez c anos dia 21

, ,

.S.�BADO ,�:a9-ft;.7&�: P,.&QINA, .2
�

·Maia IHenrique,
Advo,gado,

,

OÂ:BISC: 17�7" . CPF: 019174049'
�Co.sultas� P�receres e� Açõe,s

Iuvemtários, Acidentes, de
.

Trânsito,
. Seguros

Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Dfil,squitell'
'Cancelllmento de �rotjilto8, Defesas IJriminlJis �
Fiscais, Trabalno e Previdência Socíal, Aces.

,

'

. sorte' J,u.rfdica .?Is 'empresas, em garal.. '

" ,

'EX PE D I 'E, Nl' E
As 3.as feiras

'

das '8.00 às 18.00 horas e'

80S sébados das 8.00 às 12,00 horas
k

,
Avenida Getulio Varg8s, a80. '

Oorupá
.

Sa'Ílt�. Catarina I.

;
As Áliotações dJ Gerado José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



/

Est(Jdo' de Santa' Catarina

·municipal d-e
,

, '\
'

Lessmenn, requer licença pr construir uma CdSI de
medelra. Nilton Malocht, requer licença vt. construção
de. uma casa' de alvenaria."

,

,

-Ind. Com: W.· Weeg� SIA, requer, fazer' a Pre
feitura uma doação de terras, Marquardt ,SIA

'

'Ind,
de Malhas requer licença pr censrrutr .

um predlo
de alvenaria. Leopoldo f'rtedemenn.' requer licença pj
construir uma casa de madei'r.. Divino Demo,. requer
licença pj construir uma cese digo uma, ampliação.
Nelclo Minei, requer licença pl coasrrutr uma casa, de
alvenaria. Alfredo' João': Coelho, requer iiceriça pI cons

truir um abrigo. Osmar Zocarelll, requer. licença pl
construir uma casa de madeire. IVo Radunz,' reduer li.
cença »! construir um puxado. Hilario Meier, requer !i-

o cença pI construir uma casa de madeire. Flav'ió R.N.
Lenzt, requer licença pl demolir unia casa de madetre..
José Lino Krause, requer alinhamento pl conetrueão
de um rancho. Enao Ianssen, requer Ircença pI consrruír
uma cese. de madeíre, Enno Ienssen, requer llcença
ot cónstruír uma' casa de madelra. Rubini Industrlal

. LIda, requer licença pl censrrutr uma' fabrica nO. 2.
Haroldo Knuth, requer Iicençét pl construir uma' casa
de alvenaria. Frederico Plske, requer 'licença vt CODS�

truir uma casa de' madetre. Pedro da Costa, requer li
cença ;p/ construir uma' case de madelra, Pedro Paulo

. Mauricio, requer allnhamento p/ cons·truir 'um muro.

Gertifique-se

Requerim�ntos . Despachados pelo Senhor Prefeito
Municipal de Jaraguä 'do Sul --:SC-
A Vis�a da 'Informação como Requer,

"
.

Gustavo A A. Fischer, João Batista, Marquardt
SIA Ind. de MaJha�, Rudolfo Lenzt, Deonílde Schiodi
Di Pradi, Waltr�ud' V.A.H. Zanke. Eustaehío Luçolí,
A Paroquia Sã� Sebastião, Mario Donínl, Irene Psm

pit�. João Eíaaler, Wlf.ídisla.u Wisniski, Osvaldo Cor
reia, Aníbel Spezia" José H. Marchi, Anibal Spezia,
Ind.e ComW.Waege Veuceslau P8re�r:a,Luiz Carlos
Flores, Renato Patapoff, Iolando Scholl, Bletromcto
res Jguá SIA, Eletromotores Jaraguá S/A, Eletromo
rores Jguá S/A, Pedro João Pedrotti, Ordino Hsne ..

mano, Pedro Pedrotti, Eletromoteres JgulÍ SIA Simão
Mane". logo Jacobi, Adwin Gaedké,-Edmundo WiUe;
Oswaldo Maas, Padaria Irmão Hubner, Maria Rodri

gues Boettner, Rudolfo, H. Lenz. RodolfO. Fiedler"
Aids Pulga dos San�os. Marclltto SIA 8 Ind. Com.,'
Renato' Schulz .. Leopoldo Bortolottl,'Mariano V. Len
zi, Laudellno Dutra, Leopoldo Vilbert,

. Rosl:' Gon
çalves, João Paulo Ronchí, Marcatto S/A .Ind. e

cem., Frederico Písks, EgOD Richertter, Wigolf. J.
Leítzke, Pedro da Costa, Simão Mannes, Fraia Ba
tista, Osvaldo Inacío, Miliano Zanghelini, Wigolf J.
Leitzke, Hilbert Porath, José Kohler, Arlindo, Se-,
bssti.ão Gaia, Emílio Tironi, Iod. de Prego-s' Eerri,
Waldemat Simon. Pedro Donini, J08é�Baumee. Celso
Leodato: Garcia, Ilario Pache.r, Edite Radunz, Ama-

. AÜo Franke, requer certidão de -data do inicio
zor Borges, Aldo Prads, Wiegando Wendorff, Silvio de SUª8 �tlvidade8. Silvio de G08S, requer certidão
de Goes. Comercial Henrique Ltds. Requ.erem de construção. BL-Empreendimentos Imobiliarios
Vistoria e Habite·sB

.

Ltds,; requer certidão se é ou não devedora a
. Fa-

Domingos Chiodini, Empreendimentos, requer ztmdà Municipal. Nelcio e Amazilda MineI, requerém.
lioença para constrUção 'de um edificio. Jamir·o ,certidão se é ou não devedOr�s a Fazenda Munici

Wiest, requer licença pI construir um qluro, sen paI. Silvestres DemathlEt, requer certidão sepultamen-'
do o seu Requerimento Indeferido pelo Preftlito. to. Eugenio Trapp,' requer cer.tidão de- construção.
Marmoraria Hasl, requer construir 5 mausoleus. Valdemar Simon, requer certidão se' ,o mesmo esta

Marli Scheuer; requer cODstruir um ·mau80Ieu. Ar- c'adastrado e se é ou não devedor a Fa.z6nda Muni·
tur _\och, requ'sr. cÓ.nstruir um m8u801eu. Bernarde- cipa!. Edmundo Lombardi, requer certidão de cons

te R.J Sacht� requér OODstruir up. muro. Alexa,nd-re trução. Ernesto Odorizzi. requer Qertidão de baixa.
Panstein, requer licença pI construir· um abrigo. Hilario Maestri, requer certidão sepultameDto. Adolfo
Mario Pedro Rocha, ·requ8:- -construir um', puxado; Cbiodini, requer certidão de construção. Enio Hen
Alfredo MansJte, requer licença pI reformar sua rique Luehetenberg, (,eque� 'certidão 8Ie o mesn:to es

cua. Isidoro Kons. requer licença p/<oonstruir um ta devidamente' cadastrado nesta Prefeitura e se o

muro. Eucfides Conrado Necg'erpon, requer coos- mesmo é ou nllo devedor a Ftazendal\lunicipa.I. Luiz
truir um abrigo. Hilario Estafani.- requer licença pl Mathedi, requel' certidio '':8ob� quais talão -, pagou_
reformar 8ua. casa, Americo Gomes Ltds., requer seus impQstos. Egid-io Hisi,.requer certidão se é ou

Ucençà'pj,coostruir 1Jm muro. Arcides Fugel, rt"quer nio dóvedor 'a Fazenda Mpnieipal. Nascimento Men

Ue,ença pI constru,ão de um muro. Elzlra Pradi, donça, requer uma certidão para �Terba.ção. Victo
requer autor.ização,pl' atraves8f. a estrada Geral' rio Rassweiller, requer 'por certidão o inicio de 8uas

Municipal com 'uma vala pára colocação de· tubos. atividades. Cu.rt e Vera Barreto Neel. requerem
Rosa Bauer Krueger, requer liceça pl construir um _ por certidão S8 são ou não devedoras a Fazend
rancho. Alberto Maiocht requer licença pl construir Municipal. Mario e Mercia Rocha, requerem por cer
um àbrigo. Andre . L�ithold, requer' licença. tidãO se são ou não devedores a Fazenda Muniai..

pI construir QDl abrigo. 'Construtora SerIa Uds.; re- paI., Nilton BartoU, requer certidão S8 é' ou não de-
'

quer retirar a resp-o�8abilidade técnica d'a obra do vedar a Fazenda MunicipaL Foto Lnss Ltda" requer
Sr. Nelson Luiz Schmitz; Curt Nees" requer aprova- certidão negativa. ,Ilto Mees, requer cart.dão de

çilo de 'um· projeto de sua C8sa. Alfredo Farias, re-, . coniltruQão. Flavio Rogá.rio Ramos, requer certidão
quer licença p/rafor,mar sua �asa. Vicen�e Ramos, de q.ue se acha cadadrado como repre.8ntant..
requer licença pl construir' uma casa de madeira, autonomo. lJ �'1Ii fI ton G a r c i ·a.' r e que r

Américo' & Gomes LIda. req'u�r licença pi conslruir um ums certidão se o mesmo acha ..sé cadastrado e s.

puxado. Sebastião BaDna; req,uer licença pl
.

conslruir é ou não' de'vedor a Fâiend�. Municipal. Ade�8r
uma Cdsa de madeira. Haro'ldo Passold, requer-licença Max e AracfH. Eggert" requere'm por certidão' S8 OB,

pI substifuir ujna parede de inadei�a por alvenaria. ju- requerentes são ou não ' devedore,s a Fazeada Mó- .

Iiano Zanghelini. re.quer licença pl conslruir um muro. nicipal, Antonio .

Bernar.do e Maria Garcia Junkei, Tu linhas' amigos.
José de Oliveira. requer licença pl construir umll casa requer .certidão de. que não possuem .casa propria,. Tinhas discípulos.
de madeira. logomar Bruns, requer Iic�nça pl construir. Tre.oSp()rte8 Maestri Ltda. requer' Certidão negati· Tinhas a,dmiradores.

'

,

uma casa de madeira. Adol,fö ChiodiDi, requer. licença va BL-Emp,rendim8ntos Imobliarios Uda., requer Màs, não linhas ainda os ap6slolos. I '.

pI construir um muro. 'Adolfo Chiadioi, requer )içença certidão, negstiva. Douglas COD,rad e Ivone Stang", B fosle esêólhido...
. ,

,

PI 'coDslruir uma casa de madeira. Alfredo Ronchi, ,re- requer certidão 8e 08' requerentes alo ou não' Escolheste um por um:

Quer licença pl CODslruir uma casa. Mario �a RochiI,
'

devedores a Fazenda Municipal. Albino Odorriz,zi, Escolhesle doze.

requer aprovação dos projetos de sua casa. Adolár requer ce:rtidão Be o requerente acha-SB cadastrado Apenas doze' deo Ire ós que Te seguiam'.
Henn, requer licença pr construir uma casa de madei-

' nesta Prefeitura. Adolar Klitzke, requer certidão de Senhorl Por que 03 ftsGolhelSle?
ta. Leonides Sch�dech, requer licença pl conslruir construção Alvino Ventura requer certidão de con8- Talvez porque eram mais Dóbres?

uma casa de alvenaria. Aog-elin Schiochel, -requer Ii- :trução . .Industrias Reunidas Jguá.81A: requer uma Mais ricos?
.' .

cença pl consiruir uma ClJsa de madeira. Evaldo certidão negativa. L e o po] a n E 8 t e p h a n o Ou .. mai3 pobres?
Schwiter, requer licença pl construir um rdncho. Ber- �. L 8 o n o r a En k e, requer cQ'rtidio S8 OB Por que Senhor?...

toldo Eduardo Adrall, requer licença pl conslrução de requerentes são dévedor�s a Fazenda Municipal. Segredos de TUa Saqedoria.
puxadQ. Andre Wei'nfurrter Filho •. requer licença' pl Alfredo Reecke, requer. c9,rtidão. de impostos, Valso- Que confunde à sabedoria dos h.erÍiens:
Construir um puxado. Abilio Schuster, requer licença Uno Bertholdtl Zoz� re.q,uer c�rtíd�o' S8' o requerente U d' Q h'

-

"
" .

.

I Ln'
m U'.· \-Jen or,

P conslruir. uma casa de madeira, ' eopoldo Kowe, re- Rcha-Ie cadastrdo nesta Prefeitor"', Marino Verdi 8 Olhaste para .mim.�'· .

�

Quer licença pl conslruir UOla cua..Alcides Ig-nez EdDa Tavar�s LenZr-requerem certidão uma neg�li- Lembro-me bem
Freyner, requer licença pI fazer uma rdorma. Wladis- va. Alimentícios ,Sasse Ltaa-� re,quer certidäG de COD8- Daquele olhar ,que não sabia de onde vinha,.
lau. Wisneski, requer· licença pI construir, um raucho.. trução,- Osn.ildo BarteI, r,equer certidão ••.e�ilite 80:, . Sabia. ap.enas

,<

AlberIo Marangoni, requer licença
/ pl conslruir um' 1}re, o imovel'!ie propriedade do Sr. Eugenio Piske. Que este olhàr mé. alfaio.. ,

predio de alv:enaria. Luiz Zanghellni, requer licença pl Haroldo e Marly KnuÜ�, requer : certidão Df>.ga-tiv8. M h
,

J
. e. c limou ...

construir um muro. ConralÍo F. Fodi. requer licença osê �Ilbel, requer ·Certidão de baixa. EucheD e Ye- Me prendeu: .

'

pl construir uma casa de madeira. Rigo �rand, requer,' da Moller Radunz: requer certidão de que não são Não'·coDsegQi desvencilhar-me
)içença p/ ampliação de sua casa. José Lazaro Marlim, " dev,edores a Fázenda Municipal, João Luoio da Cos� Daquelea- braços' invisfveis,
r,equer licença pI construir uma casa· de' madeira: ta, reqoer certidão de que 81 fir�B8 abaixo relaeio- (rresistfveis,'
ConSlrulora SerIa LIda., requer reflUir a res'ponsabili-' nadaB págararii .geU8 ilnportoB:' MJlnoel' Ftsl'lciiCO que .mi prendiam.
dade lécnica da obra do �r. Nelson' Luiz Scbmilz. 00sta-1935 a 1943 ou 1944. ,Manoel F. da Costa. S/A- - Senhor, Tu. me. venceele!
Gon stru,tord SerIa L.da., reque�' 1944 a 1961. Industria Textil Jaritá 8/K 1954 .ou E

. d'j"
,

"

u ,me reD· ...
"

reflrar li responsabilidade récnica da obra do Sr. José '1955 a 1975. Willi Patilch, requer c.ertidão quais' ta· Por qúe, Senhor Tu me prendeste?
Carlos Neves. Comunidade Evang�lica LUleran!, re-' Iões. pago,u S80S i'mpostos d&sde 1935 a,'te 1'9aS. Mari," P

.

?
.

E'
. or q,"_e, ii mIm

Quer· alinhamento para construção de UIr. muro. rieh n9 Verdi Lenz I, requer certidão de construção. Amo Havia por certo milhares de Climas
Sprung, requer licença pi reformar o telhado. de . sua Gustavo Ramthun, requer certidão cont�ndo a área Mais virtuosas" mais dignlls de Til
casa. AlUno Morio Bortolilii. requer licença pI cons- 8 ano de construção de sua ·c�da. Arpo Gustavo Ram- Almas que Te 'amavam com mais ardor!
Iruir uma casa .de -madeira. Osinar 6ars,chauer, requer thun, requer.certidãó a.legando que foi demoli.do a, Almas que te 8erv:am com mais dedicação!
licença pl conslruir uma casa d� madeira. Ari. S::>ezia, .

parte d!J .madeira defr:onté sua C1l88. Valdemar Si� No entanlo, passilSIe adiante.•.
r�Quer ,licença pl cons,truir uma casa de alvenaria. Ma- 'mon, requer oertidã.o neglliiva. ,Arei e Vera' Nasz,. E Tens olhos pousaram sobre mim!
rio Donini, ,.requer ·Iiee.oça pl umll amplÍação industrial. requerem por certidão S8 são ou não devedores à Por q'ue� Senhor?

.
.

eSlofados Mannes, LIda.; requer licença pl uma amplia
.

esta ReoartiQão. Ad·olar R9inks, requer càrtidäo de
Segredo.s dö Teu Amôr,Ção industrial. Adalberlo Watzko, requer licença pl sl1plemento. Edmundo Wille, requer' certidão· de

conslruir uma casa de madeira. Irya T�rezinha 'Salier, ,averba9ão. Waldemar e Marly Simon', requerem cer- Que nunca hei de compreender.
requer Iice,nçll pl construção de um muro. Valdir tidão.1 0& mesmos sã,o devedores a Fazenda Muni- Irmã Bárbara (Looguioa)

\ ,. \

Prefeitura. �araguá do
,

. ,

pai. Waldemar Simon, requer certidão S8 o mesmo esta

cadastrado e lEI é 0U nãodevedor a F{lzenda Municipat
Estofc1ria Oentsnario Ltda., requer esrtldão 'negati.va!
[Conrado ;Karillen, requer certioão da baixa. Laueo
Manoel Soares. requer certidão de sepultamento. Oci'
OíllluHo Campai, requer certidão S8 o mesmo: é ou

não devedor a Fazenda Municipal. Brunildae Ana
lino Hornburg, requerem Ga�,idão fie os O1s8mos'�ão

, ou não detedoru ia Fazenda Munioipal. Olorotex.Il
BaueeLtda; requer eertídão de impostos 'desde o
ano de 'L7,69, B -Iduíno Raullno; requer óma certidão
negativa. Wal'deBiiro Schmitz, requer por 'certidão
se á ou não devedor li Fazenda Municipal.
I?ecardo Zumach, requer certidão os quels pagou seus

impostos desde, 19tH. Iosé Csrles Wanderlinde, requer
certidão negerlva. Norberto Mauere; requer cerncão de
betxe, Ermtnle Rozza, requer 'cemdãose deve ou não
a Fezende Munlcípel Arcellno Picolli requer certldão de

. couérrução. Reinaldo Bogo, requer uma -cerndão de
censuução. Tercllío Meser; requer' certidão de constru

ção. Organizações Mohr LIda, requer certidão negali
v�, Alda Pulga dosôsnros, requer certidão de construção

CONCEDA-DE .:

, Transasom Comércio de Discos. LIda" requer es
tllbelecer·se_com comércio de discos; Viclorio Rasswelle,e

. "!quer eSlabelecer�se çom . ;- jardineiro: Ivo Ehmke, re

quer estabelecer se com oficina elelriea. Malirél·(jrafíca
e Comércio de Equipiilmen,àa para' Escrilorios LIda,
requer eslabelecer-se' com Otafica e 'Comércio de ma

ferial para 'escrilorio, Irene Maria Borgmann,
.

requer
eSlabelecer.se com bi.jolerias. Adelaide Schiochel Ro- .

pelalo, requer" eSlabel�cer·se com bar e lanhonere. Ma
rio Vielr". requer e�labelecer.se COm serviços de des
tocas extração de madeira em loras

'

AUTENTIQUE·SE
.

Poslo Km Sele Lida', Serviços de desloca� Perola
LIda .. Rolf Damm .. Fundição 19uá. Ltda, requerem aut�D.
ficação do livro de. serviços. '

r'.
.' '�" .

.

-

COMO REQUER
'" Francisco- Pinter, requer 90 ({ias de Iiceo'ÇlI.' Re

delar, Cam. e Represenlações LIda .• requer comunicar
que mudou �

:suas in.stalaçõ,es. :Alcebiàdes' Abelardo
'Verbinn�n, requer' Iic�llçlJ para tr12la-meuto' de, saúde.

INDEFERIDO
Leoni Balis;a Mendes,-requer eSlabelecer-se com'

Bar, Dank.sing' e' Ohurràscari�.· Zailde Hele'na Nico
luzzi. requer estabelecer-se �om �oite, pe'lisqueira e pis-
ta pira daD9ls.

"

.

AVERBA-SE' A BAIXA
Antonio. Vegini JN�, ,'Conrado Karsten.· NorberJo
Maurer. Maxinlei Felisberlo Graeondo Lenzi; Anlonio
Atanazios, req.uerem baixa de' suos atividades.

llJragua do Sul. 18 de novembro de 1975.

Ela'm$ olhou ...
Senhor:

--�----- - --- �._------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORR,EIO, 'POVO 29-11-75

Vida Rotária' Oposição sai para Por que lhe
, \ , ,,' , '''" ,." , ,

'

I "isltl' do GOlernador '.:._ Á 'vi8�ta' 'do' Governador 'nao ,aprovar
d R t I,,· I d D·· • I':.

'

S ' (Médico psiquiatra de CurÚiba __,. Professor CatédratlcO "o .ry ,oteroatloná o', Istríto .60, - Bota
O partido da' .'OP081·ção, atraveasa um período da,Universidade-Fede�al�o Paraná - Membro da'> ACade.miaoCatarina. fOI,· 8 neta de dests,q'ue n,a vida-social de ... Nacional de Medi i )

,

d
.

d f'
. -

d 'd f' do
e na '

' , •

Guaramíeím, oadeo Rotary Club lobal recepcíonou o' se 10 e imeoes, e que o povo esta escon ISO o," '

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

'

sr. Dalcy Cattaní 8. sua esposa, doue Neusa. No dis Do plenário da Assembléia os seus rePresentantes, '�I have a terrlb1e headachel" (t(lnM uma terrível, dor

15 d t d
' .

t
'

..

Ileam reclamando ·pru"·I·,dêncl·8s e obras para desen- :
de cabecalJ - últimas palavras de Franklin Delano Roosevelt

•

Q corren, e eu-se., o gr,ato even o, "',m' reu-] Y' "

agarrando a nuca ao sofrer o derrame cerébral
'

'f
'

mão completamente tntormal, bem' ao gosto que 8 volver o Estado "e, quando o governo se dispõe a 'nOU,
'

"

,
,

," que o, ulmi_

data e'nsejiíva. A, iDformação do Comp. Jo,é Gens- deslanehar admlüístratlvementê, dando ao Estado os

tâneío ,de Albuquérque, no Besc de Jarsguä, dine instrumentos do seu pleno deseavolvlmentó, a opo-
-

1 - Nioéonfundlr doide cabeça (cefÄléia) com a' incô-
que a. turma gostou paeas. " ",' ,

,

'
. , �ição em n�gr8nte contradição ou não aprova 'ou

moda sensaçã� de ape{to craniano, comum em nervosos e,es- '

. , . ." d gotadoa, que lhes dá impressão ,de estarem com um chapéli '

, ; Dale, ;Collaoi visila JaraDuá -:- O Gov,ernador Dalcy se retIra do prenärío, para evitar- 8 tramitação as, muito justo, - e a isto se' chama "capacete neurastênico�',
Oattaní, do 465. pertencente ao Rotary Club de La� ,menBogeos do 'governo, ", ., '

.

, �" ' ",','
"

O
..

ód· d
-

d brl
- .' ,Não"há dor de cabeça: há "doresdê cabeça",numerosas'

ges, elltev8 em vilit. 80 R,C. die J.araguá do SQl; iepll , 10,'�, aprovaçao ,

a 0, ngaçoes reajus- �ßpendentes de causas diversas; 1embraremos algumae, 'sem
na última 2,8·feira. dia 17 do correnre, realizando táveill que p08sil_)ilit,!,lrão' ,bODS recursos

, para obras, pre1ensio ,�. as haTermos enumerado a tQdas;
um dia de atividad,es rotariaS com os röt",rfanol da iudi8p'�llàve,is coneeguída pela pressnça dos 21 de-

'

,

r
'

,

Pérola, d,e Vale 'do Itapoeu, á noite' 08. rotaríanea- putades arenístes, bem demonstre o estado de espf-
-

Há cefaléias ,devidâs à fome. mesmo em pessoas de pos-
, . ,8e que acreditem aUmentar-se bem; comem multo, quaIitltatl-

reuniram-se festivamente, nall dependências do Res- rito �o QJand,8 brase 'quando se trata" de definitir vamente fa1an(l,o, mas comem pouco, do, ponto de vista qual1-'
taurante Itajara, com o -ecmparecímeuto das euterí-

I posiçõel!l em faVOr do povo. li, ' ficaUvo.. Dig�;se o mesmo, de mulheres (e .até homena.. ,) Ique
dadas civis e lecúísticés, 'nas, psssoas do vereador ,

A eposlçãe retirou-se do plenário III não tomou se "suicidam graças a regimes aUmentares, feitos seni cono

Waldemar Rocha, representan40 o
-

Pre!idelÍ�e d, parte na votação, Preferiu omitir, se na solução de trole .médico;"
-

Câmara, 08 Sn. Ademar Furtado e, Rubens Nicohizzi, prQblema de tam.anha envergadura.' _

."

Há cefaléi�s devidas ao abuso 'do'fumo. Dó alcool, 'em
Presidente dos Lions Cidade Industrial 'e' Ceotro. 'O povo deve, aDotar tl!'51l8S manobrs.1 de é8COU� ,pessoas que diZem não beber; mas faz.em em fu�ção do

'Estiveram ainda, pr,e�tigi8ndo' li reunião, de 'vili,ta de, esconde na hora, tlin que apsrécem. com promes-
alcGoHlSmo social, tão em moda e�. nossos' .dlas. ,

do,GovJlroador Oi rotaria'nos José, (Juca) Silva e 888 mirabol8Rtes e juram eefender os I interesses., ,'Há cef"lél.s devidas'Jà estafa cerE!bral, pbr cansaco crÔ·
dona Gi-lca, presidente do !=l.C; d/e Lages. o ,n08,80 major,es do povo catarinense. -, '

'

' nico:, fadiga "capitalizada; a excessos' sexuais; a digesstões la·

direto:r como �Dtt.grant8 do R.C. Florianópolis-Leste '
� Nem todos tem a indispensável' coragem d'e di.

'

boriosas, difíceis; aflgado insuficiente, ou vesícula preguiçosa
d
,,'.

f
à prisllo.,.de ventre;·ao mau hábito de realizar tarefas, logo

e Egóq Hainzelmann e Sra:. do �.C, '.Joinville. Neiaa z,er e e vota .. contra a, por ,ISBP, pre arem eS,coQ- após as refeições, feitas, geralmente à. pr.essas; à ventilaçAo
noite o Governador Csttani fez,um' de leus mli'lho. d�r'8e debaixo dos tapetes do Palácio Bartiga-V,er- inadequada" o� numlnacllo insuflçiente, em casa ou em Íocal
res discurlilos, abordando o tema _dQ Preliiden:ie jbra- de.' -

" de trabalho; a perturbações menstruais; a seguir um traumatls·

:éHeiro de Rotâry InterIiat!on.r- Er:nesto Etpba$saby
mo ,cranlall:0.

-

'

'\ I

de Mello, que é DiDniflcar O ser hlmano, No curso d,a 1se- 'CODtSß
-

'
.'

"'I
-

d' U"
-) A dor de cabeça pode ser devida à hipertensão arterial

mana estara nos R,O. da ngião, para' a habitual vi. "', L
"

Incerra 'n8UI /' e, IDa 'e' ,,8CIßBCßa ou correr à conta do, ,foco-infeccioso (dentáriô, amlgdaleano:
S",it8 a08 Clubes.

'

.
Dasal, etc,) de uma ,colecfstlte. sinusite" apendicite crônica.,

-t'
A C :.t' 'd 'D f"

" , __,. para citar apeDas alguns exemplos. E hi a enxaqueca
OOfufiln8 oria de' e iHla BanHAria AIiimal, essa cQlIhecida. ,'." ,,'

ellcrÍtó1'Ío (j'.lta,cidade e c'om jurisdição' I.!i,mbém &0- '�" ,

bre o município de Corupá eocerreu recenhlmenfe Sio frequentes cefaléias por fadfga ocular ,-" e deve-se
, n�.a et�pa de, vacinação da população bo,ina dali

visitar o GeuUata, para lIaná-la,
.

.
.

'

du.a.s comum.'s, et,ihlndo desta maneira' quo o raba- Se a dor lIe cabeça � profunda; rebelde tenaz':"': , apa
nho bo,ino :lIfja atacado pela Febre Aftosa. Seguu-- rece à t,arde ou à noite, ou se, agrava à tarde ou à Dolte, .,po-
d D H

/ D" L
' ' de..,S8, pel,1sar que na Po&sibilfdade da- ,s1fiUs 'na sua etiOlOgia,

O r.,' ago Idonet,' BU nspomhel pelo fUDCio·, O médico (e 8Ó' ele), feito o, diagnóstico, �saberá com,o�trata-Ia.
nsmento d.o 6rgão, deurão ser' "plicàdss' ,algo,lnSS
mal�88 em ,agricaltores qae prejadicar8m o traDS-' ,�E- hA, finá.lmente, 'a cefaléià do nervoso. Tão frequente
correr 'normal dos Jl,'aQi.lh,8dores de vaciru\ção. ,�'

Frequentlssima meamo.,
"

"

,
,

"

'

�timer.s de laraDla
'

. � - A primei!'a 'idélalque corre 'ao' n"ervoso que tem dor,
de cabeça, é, a mesma é ,devida a. meningite ou fi um tumor

-

) , Aqai em UO!!,BO �unicípÍ€r de ama população de cere,br�l, Pouco provável: primeiro por não serem doenças fre-
15543 cabeç8'll fOfam facinadas um tptal de 15010 quentelJ assim; !legundo, por ,terem, a�bas, .sintomatOlogia qa-,
cab'Qu, le'nda ,il;litàdaB�tod8S 88 2.7'03 pr(:)priedades. ' ract!rfstlca e ademais graças ,aos modernos recurços de que
A .difer,,�ça -'entte� o�'nún1�io de ncinados!;'e 'o'> t01al' dispoe e me�iClna, f�c�l� de �iagn9I!,tlcar; "'rumor;' pernicioso

.,' ,"X',1·18\"'Ot ..,' e'� e,�"p,ll"c'ado" p"',lo ll6'le�d' )·co Veterl'n'arl'o 'da
será, para.a mente, esta mania de doença, a mais: nada aCOD-

... .,..... ., DU selhável, para O nervoso tortilrar:'se com'lsso.
CODE.A, pois qem todos OI animeis tem' a idade,',

-

f,· • b"· 1·
Sio CQ�UD8 às cefal�las ditas "PsicogêniC8s'" (de causa

su 1C1�D.e para l"f.qe é�em 8 '8ClDa�ão" ep IClaodo se p8icológiea) dependentes de preoc1,lpações excessivas 'e dis-
s ',ac,IDa em cabeçu dll gado com Idll,de ,de ,6 meses, �bios emocionais. Hi genros cuja "dor'de-cabeça" é ,a 'so
em. dlante,'�m Jartlg�á trabalharam;! VaclDodores, gra, evlc�·versa; esposos em que é-outro;côpjuge;\ pais �m
da St'çretanll da Agricultura, 11 Y8C1p,ad;�re'. egen- que slo 08 filhos e vJce·vers8; úmlos, sócios" cuja "doença"

tuai,s. Em OOIlap'ã tam,bém foram 2 OB, vacinadores,' relide �n,t pe.soa consciente ou subconscientemente odiada,

da CODES'A fi 3 eventuais que são contratados P8- ,

Muitas ve:tes, a dor de cabeça expressa da um ,�'deselo
ra 8. execução do trabalhO. Ide '8cioBQão, Neste' mu- de luga:': lJleio de que a'pessoa se vale, visando fugir a situa

nicípio Villa Dm �eb�nho) botino ' de, 4.321 c8heçu ção, que,: consciente ou subcoDscientemente, lhe, desagrad�,
f 'd.cl 127

' " 'd
.

' malt a que nio pode lugir. /.
'

,O�8m
. ,acma as "J:,

'

e ")Slta '88 todas as 882 pro-
'" .

príedad�s .u:istsqtes e- qoe se ocupam da criação, do
"

No nervoso, se a cefaléia sé faz acompanhar dei�sOnia
g,ado hntelfo e de corte. , ,

'

\ é siDal 4e séria ,tenslo 'nerv,osa, e requer assistlncia e trata-

,Foram intimados 80 longo da campanha 16 'cria-
menta.' Séria, mas curável, tempo-de' di;llelt'

'

dores" serão 1Ipllcf!d8IJ am total de '7 �ohà8 à ag'ri- r;;;:--"(I��:1'"coltores qae infringiram (, Art. 19
-

combinado com

" '

as letrsil A. B;, C, l! D, 'do réglllamehto aprO,adtl Dp. Rei'DOldo lIu.apa
pelo decreto 4.920 de 12 de de�embro de .1966 do

J II iMinililtério da Agricultura. EB1a 'mIlIt. segundo o Dr.
,

ADV�GAiD,O" 1"_'
"

.'llugo 'Varia de 5 à 7°/'0 'd'o yBler total dos animaia �
da ,propriedade segundo ainda o a,rt. 25.°; d,o regàla� -,

-

�

mento. Estae mo�t81 serão aplicada"
-

em criadores
'

p Escritório ao lado ds Prefeitura-'

que. de algama forma ''dificultaram 'o traballId das, L",,.'", ,_ -,': : JiR,A"G,U_Á, D,O, '8,.0",L,' �- :,�.'eqóipeB de vacinadores. '.
,

.��..���.

·lbíi, a cabe�a?
lapoléão L. Teiteira

. Escritório

A, CQMER'GIAL

"

I'"

'

ADVOCACIA - CDITABILIOADE- - SEGUROS
,

'

Antonió .Jpsé ,Gonçalves
Bel, em Admioislraçáó de Empresas

YvonneAliceSchmöckel.Gonçalves '

Técoica em COill.bilidél,deCRC(SC) 7 638
,

.

,

CPF, '09309Ó,989-D3
;" .

Rua.1 (Mal. DeOdorO) 122/130
Fone 72-0091 ._ Cx, Postal, 19

Járaguá d� Sul -

'

Santa Catarina
- ,"" 1

, Recursos fiscais e admlnlstrativos - Contablllda -

.

, Serviço de' marcas e patentes-;_, fotoClóplas, de ,

Leg1s1açl1o trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos'Varig' "

' ,

Desde 19.4 à ser:v1ço do progresso de Jaraguá do �ul

CIRURGIÃO OENTISTÀ
.

(C.R.O. N o aS5)
, :..:.ATENDIMENTO-

)

(SOlDente c/hora mareede)
Segundas à sextas feiraft:.14 ,àl 18 ,horas'

, ,

Sábados: 10, àar_!2 horas

R. Preso 'Epitácio Pé.loa. 405 - Jarlguá do Sul
Telefone, ,72·028%

DR. -IVO' ,KAUFMAN'N

'PeQ�� ,e Acessórios
"

, "GM"- '

"

Oficina'Autorizadá
"GM"

I

Posto "ESSO"
c

'

"

o �séu conc�ssionário ami�ó. mantém plantão de, emergêpe� a�� 'sáb;dos" e
. dOqling�� /

--,'
.

.

"

Entrega Automática' LIQUIGAS'
.' '.i,:.'

'

,

..�
.

. . � I

BanCa de ReVistas
, .' \

Fitas K 7 Stéreos
,

'

,

\,

Produtos, 'FRIGIDAIRE

, '

Venha e veri�iqlie 'os carr<),s' da linha CHEVRO�ET que lhe ofereoemos e 'c,on�tate o

maior' des�mperi�o ,

"

"

,',
.;

,',
. maior' estabilidade

'

maior,espaço '

maior cQnforto
.(

. ,

Av. Mal. Deodoro da lfonseca, 557
I

•

_,' •

,FONES: 72-0060
.

JARAGÇA'DO SU�
72-0769 '__,..

-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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do Povo
COMINIGO' :,0;1 A 1-6.' n, 75' > j \�'� � _1, \,

,t.�Úog� i�:nÍ'inh��Ê�(:b.: '

'o i�' Ó �',:;,'; .MÓveis ��a�i I JI
: .', ). , Decisão por pênalti:" Moveis l,)radi 2 lç1, '

2.41" "
, Choco Leite F. C.' ' O x,O

.
,', XV de Novembro (Garibaldi)',

;' Decisão p'or��pênalti{.,'XV -de Novembroô x 2 "

'

Marcelo F. ç;
,

,') x '(1 , Construtora IMCOL
A,' R. Bémawí 3 x O Ouro Verde F.,C. �Garibaldi)
.Grecel (JoinviHe), 1 x 2 Laranjinha F. C.

'

Gruta Verde (Corupá) -4 x 2 CbQCÓ Leite F. e.
Marcelo F. C.'

'

,I x h Combinado Chevrólee "

,

,

' Decísäa ,por pênalti:' Combinado .ehevrplet 3' x z '

S: Eö Cr.uz de Malta, 1 x O" Juvenil Fig�éirense F. G,
S. E. Caxias 1 x O

"

Figueirense f. C,
"

,

"

, A. R� I E .. S. A. , �2 x,2" ,; S. E. OuroVerde (CdJi'upá)
"I

-·'��mawit' pr'9moveu' torneio
'

, A. Associação Recreativa BEMAWI' que congrega os colaboradores 'da 'Bebidas
Max Wilhelm, promoveu no último flnal de semana nas canchas de esportes do Colé!

" gio São Luís Interessante torneio de Futebol de 'Salão, tratando se da 'primeira promo
,

çäo esportiva do órgão desde que empossada sua recem-eleítà diretoria. Os, resultados
do eorneío foram estes: Kohlbach 2xO 'BBMAWI II, 'Ma�catto -:4x3- Papp Moa'�sl·Ipiran-

-'

ga 4x3 Neves Weg 2x! Fanáticos, H Rístow 6xO Chico vda Piula; Wiest 5x2 Flamen�
g6, Seda -4xl Cruz de Malta', Sabará 1xO Emmendõrfer, Comercíél Jaiaguá lxO' Gruta
do" Leão e Lojas May: de -Joinville 5x3" BEMAWI. -Os vencedores receberam' troféus' e
H. Ristow pelo salde d� ,góIs um barril de chopp.

Das
.

Esporte�· .

.. , .

Resultados do, .Festívál, Esportivo", da, 'ARIESA
Em fe,l!ltivat esportivo realizado .no estádio da Soe. Esp. Caxias de 'Rio

Cêi'ro I, aeoateeeu n08 dias li .. 16 do eorrente, Q festivel promovide pela
ARIESA � (A!380ciação Rêé�e�tiwa Irmãos Emméndörfer .S..A,.}, entidad'é que
congrega', os eolaboradores da firma Irmãos Emmendörfer S,A_ As feetivid.des 8.0 II

alc8nçaram pleno êxit9, o que demonstra o alto eapíríto esportivo reínsnts en- 9.0'�"
tre atletas e dirigentes 'dos -elubes paetloípantes, g,aran'tindo brilho tótall),esta:' 10,0 ..

festa, de cengraçamento esportivo. A ARIßSA, agr'$d,ece aes que de 'algum
DIodo prestigiáram o desenrolar dos jogos, bem'como a08 que" miinosearam
COul bríades e troféus, ao público'edi' geral e ali "toroidas 'organizJidas" ,: que
toub'eram com seu eutusíssmo garantir o sueesse da premeção.

EJs os clubes participalÍtes ê os respectivos r\e8ultados:�
,

SABAOO D,IA 15. 11'. 7Q

1.0 Jogo
2:' I

"

Moret,ti Jordan 2, x 1
Serraria Rio Molha . 1 x 1

Expresso Catarínense
Bandeirantes' E. ç. (jcínvílle]

Decisão por pênalti: Bandeirantes' E. ,C, 5 x -4

G,. 'R. [artea O x L. Expresso, Catarinense
Têxtil Cyrus, 3 .x 3 Floresta F. C.

'

Decisão por pênalti: Textil Cyrus ,5 x 3
'

,.
'.

1 �,
,

Michigan, l,x O' , Serrariet Rio Molha
,

Combinado (local) p x 2 Transportes Maestri

G. E R., Bauerale [Corupá}: 1 x O Sereanéío F. C:
,

Chico de Paula F. G. O x 1, Transportes Maestri'

3.°'
"

4.°

5,0
.,

6.°

7.°'
..

8.°
"

''3,0'
..

4 D' ..

'5.° ..
'

6,0,
..

7.0
'

..

" <

'
..

,
, ,

',Hoje tem natação, no Beira' Rio'
. ",/ . .... .

. :. A etapa dê natação constante do programa geral da 3a• OJE (Olimpíada J�ra� ,

,

guaense Es�dantil) promovida pel� CME, será desenvolvida nas modernas piscinas do' :. '

Beira, Rio Clube de Campo,' Pelo, requlamento da 3a. ,OIE a pareícípação para -ambos
os sexos é com.' idade Iívre , convidando-se os pais dé alunos para prestigiarem as par
tlcipaçóes ;

de seus filhos. Na próxima edíção estaremos divulgando se possível na: ínte-
gra todos os resultados da Olimpíada. -.

'

.

"

'.

."

'

,

'"
..

Osmar'

.

\. f

, O jovem jaragriaehse Osmar Andreatta, filho de'
Camil,o ,e Emília Vasei Andreatta.�colará grau hoje dia 29, "

, i

pois acaba de, concluir curso de Medicina, formando 'se I_.. ------_-..---I!!!!
como, Médico Oirurgião, na Universidad,e Fed�rald� Sa�tá

I'f r Agrade.cimento e, C'OnV'l·te'Maria no Rio Grande de Sul. Seu curso,Joi complemen·
tado como aluno 'interne;> em regime de residênCia ,médi:,

, para, Culto, de 30.°' Dia
ca, no"HÓ'spital Ernesto Dornelles em Porto; Alegre. As-

, I,
f

,

'

"

',_ '

sim nOSS9' . município v� com bons, olhos a colação dê Os familiares do inesquecível �r.
graU de mais' um filho seu BO campo da ,medicina.

"

.

" ". ,"
,"

\'WILLY ,GÜNT,HER"'__ Nossos cumprimentos ao' Dr. Osmar e aos se�s' pais
que

..
são assíduo� leitores deste semanário.

'

WUhelm,,' SV.A�
CGC.MF. 84 429 869/0001 � 46

Assembléia Ger�l Extraordinária
Pelo" presente" ficam convidados 0$ s.nba.,

res acionistas desta sociedade" pala a, Assem·
bléia Geral Extraordenária, a realizar�se às 15
'horas do dia 20 ,de dezembro de 1975, na sede
social, na rua' JQinvUle, n,o 594. na' c_dade de,
Jar'aguá do Sul, Estado de B'anta: Catarina, cum

a seguinte,
, ,Ordem de) Dia "

,

1), Aumento do 'cap'i'tal sôcÍ!ll de Cr'.4,600..
00.0,00. par. ,Cr$. 11:,70.0. 0.00.,0.0., lI)ediaote: a in�
corporaçãO de teservasli-vres; !, ,

'

2) CooseqJ}ente alteração ,do art.�; i? dos
Estatutos Sociais; ":"

, ,

3) Outros assuntos d,e 'interesse, social.
Jaraguá do Sul (SC). 18 de 'n9veDlbro dê 1975.

rdoritz Max Wilbehn, Diretor Presidente,
<It

\

1 •
'

�eu� e assine "., ,. Motorista, nãofaça do, s'eu
Carro úma arIlia.

�,
'

,

A vítima' ,pode
'

, este,

A

'ser voce.
,

Semanário

L da Clsla u Iod. e Clm.

,r'

C6CMF - 84.431:816/1)001'
._ '-

- \ ]I .

,

Assembléía 'Geral, Extraordinária' "

Edital,de Convocação. ,
'

Ficâ'Q1 oonvi,dados o� Senhores Acion,i."tas
desta Sociedade" :para" 8 Assembléia Geral Ex

. traordina,ria, à 'realizar-se no 'dia 31 de dtlzem
bro' de 1975; às 8 horas,' iiá sede social à· Es"

"

't('ada �tap9çuzi[ÍhG, Jars1gqá ö:o Sul, SC, a "fim'
,ele debberare.m sobre a" segUInte '( ,

"

Or4em'd�;'Dia; \ '

"

'

,1) Aumento de: ça,p.Ul�, de Cr� 57,0.0.0.,0.0.
; paJ,'a-Cr,$:17,1.Qo.O,O{)",m..edl���,p.rQ;Y�.tªmß.Q!Q�4-e
UrS 114.0.0.0,00. COII)O, parte, do 'fundo Esp. 'pl
,Aumento de Capital. .

.'
r

'

2) Alteraçao ,dos E, ta�utos. Sociais '
_

, ,3) ASllll,lQtos _e interesses geral da Socie"
dade. . ,.

.

\
"

"

'. Js'raguá �'6 'Sril. 25,de novembro de 1975
.Manoel F. da Costa I� Di'retor' P�é8iàente

_' ,_.' 'CPF·,- 1040.2'1369

,

ainda consternados com seu falecimenfo,
vem, por es Ie m�io agradecer a ',odos que os

confortaram nesle dolorosQ tran�e por, que pas
saram, remetendo flôres. coroas. m,c1ni feslaçõ'es
de pesar e os que, acompanharam' o eXlinlo, �íé
a sua última morada.

' ,

Pot pUlro lêido. convidam' par�Dles 'e pes ..

soas 'de suas relações, para' o' cullO _ö, ter lugar
no 'próximo dia 0.6 de, dezembro, às 20. horas na

Igreja Evangélica Lutherallll da' Barra do Rio
Cê�ro.

'

"
',', .'

,
.

'

,
Por mais es Ie ato de' fé e solidariedade I'cristã, antecipam sinceros, agradecimentos ..

' ,

Eslado ,de "Sanla Catarina '

\

Prefeitura Municipal:" de
JarBBui ' do,' 8ul,'

Comunica�o
" \.

,

"

'

l:' ' "

'

A Prefeitura Municipal de Jàrag,uã do SulcomQ- '

,nioa 808 ,Sn. contribuintes do Impos.o Predil'l 8 Ter
r!tórhil 'U�bano. que 'o prazo de' pagamento desse
tributo enoerrà�se 'tm 30 de n0gembro..

.

. r'

Comunica também, aos -Srs. éon'ribni�t�s '�m dê '

hito com o .Alva.::á öe Loqaliz8Qão e 'o Imposto sobre
Seniços de.> Qualquer Natureza. que o prazo de pa
gamen,tl) já findpu, pedindo que, regularizem a situaçio
pl\lrante a Fa,ze�dl! Mupicípat

.

.

"
,

JänguA do Sul, 06' de Do,embro de .1975.
Aldo Romeo Pasóld" Diretor do DF:

'

- I

.DecretcN, '359175
Abre' crédito especial par'a f8'�e,� fl1e� à remu

neração dos Vereadores' e õ& outras .,p'rovidências. '"
, EtÍgenio St�ebe'. OrefeU� Muni�ipal d� Jaraguá

. do .Su!; Estado de Santa Catarina, 'no U80 e e�er�
CiClO de 8U'f8, .tribuições, com·base na lei Munjci�

, paI 'n.d 5.71/75.
" ' , ,

, '

1 ,Art. I 0.' � Para fazer f';:ce às despesas previs'tas
'

no 'Decreto Legislativo nO'. 0../75' do' cOF,rente ' àno,
pr,omulgado em virtUde da Lei Complementar ,rió,

,

25; de. 0.2/07/75;, fioa aba.rto o crédito especial de-
Or$ 100.0.0.0,00 ,(Cem mil cruzeiros) >

"" ,

... A.RT: 2°. '-:Os' re'cu�8cis pa�a'a berlura d'o pr"
,

sante .,réditQ. pr,ové� d.a anulação, parcial ,ou tQtal
das seguiilte@ detaçõ'es:

'

- "",-,..... __.... .

.
. :

,

" O"':;' CimarJ& de Vereadores
.�

k '·f
_"

.
�

"3t/l ..,..;. P�ssoal' Oiv'il

0.2/01 .:... Salários ,9.,100,90
I. s. �

\
'. •

0.3/02 - Outras Gratificações
"

15.500;00'
,,' ',5,2 - Divisão de Estrada's de 'Rodagem:

4,.1,3 O - Equipamentos e Instalaçõ'es -,

,

271177 _ Máq.;,Mot. Veiclilo$ e Apar. '75.40.0,0.0.
.

TOTAL "
,
i .,

"

Or$100..0.0.0.,0.0.

" ART. 3RL�' ,ßste deere,to �Íltrará' ein:, v1gor na ...

data' de sua publicação, revogadas as disposiçõe�
em contrário.

'

, ,

. "
,

,

,

'Palácio �a P�ef�itura . ,�unici,pal, Jaraguá �o
,Sul. a081S: dias, d.o mês ·de nOVembro de"1975. '

,

Eugenio Strebe, Prefeite Municipal,
o presente Deo,reto foi 'registrado e publicado'

nesta diretoria Jde Expediente, Ed1Jcação e Assisten
cia Social aOI 18 dias do mês de novembró de 1975.

,

Astri .K. Schmauch -- Diretora'

�=================-==�===========�=====

,Manoel f. da Cosia �.ß�, IBd� 'e Cum.·
J' ", C�CMF '_ 84:131.8,16/090.1

'

Assembléia Geral Ordinária
,

,� , Edit�l' dê Con,vocação
'São 'c!)nvi(jadol$ os Senfjor�s Acionist�8des·

Ia Sociedade para a A.sembléia Geral Ord'i'aária,'
'Que será l:ulizada ,na data de, 31 de dézembro de
1970, às 9"heras, na sede social à' Eslrada Ita
pociJzinho, 'Jara�uá do sur" SC� • fim de delibe-
ra,rem sobre a 8eguin,te�

. .

,
I :

" Ordem' 'do Dia
,

,1) Exame, ,discussão e voração do relillórió
da �irelorill,' balanço gerli, parecer do éonselho"
fiscal e. conlas referentes ao exerc(,oiO .. ,de' 1914.: .. ,

2) Eleição, da 'Nova Direl'oria.
I 3) Eleição do Conselhó Fi'scal.
4) AssunIos, DIversos., ,

"'" • ,,'....
'

, ltÜ'aguá do Sul. 25 de' novembro de 1975 .

,

, MFnoel F. dl,l CosIa - Direlor Presidenfe
" 'CPF - 10.4021369
AVISO: Acham-se à disposição dos Srs.

Acionislas. no escritório da sociedade 08 docu
mentos a que refere ii art 99 do 'decrelo lei n;o

�'. ,

2 �2,1� de 26 de setelllbr,o de 1"940:' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANO LVII 'J/ -.TA'RAGUA DO sUL (SANTA CA'rARINA) A
- ;; ,Sábádo 29 de NoveWbro 'de 1975 N. 2.862 ':. Li com etenção num doe 'recentes, ,números de

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!��'!'!!!!'!'!!!!�====�=='!'!!!!=��=�'!'!!!!'!'!!!!�� ,

seu irndtctonal Semanário. 59bre. o . Sil1)pátiço,' movi_.'
'_ , :�",' " '" -

, I" ,m�qto 'que' se esboça ,nessa progreestete., cipilde; DO

A ve�dade sempre ,aparece' senlido d.�O�I::�:� �:SAZàlél�S.
,.

•
;,
'".' Como modesto �s'[udioso, da botâniCa, e corno

Trazemos aQs: noasoa leitores, na presente edição, at- ver de Bruno maís de Cr$ 35.000.00, de dinheiro que reeebía. amigo, de leregué do ôul e dos laragueenses, permito_
guna esclareriJme.n�:os' com respeito aos lamentéveis aeoatecí- a maía e .não prestava contas, depois.' me lembrar aos dignos responsáveis pela idéia' acimamentes verillcados �m agosto do corrente ano, quando o de- Mánlfestá-se, a seguir, o deputado em sua' fala: "Ai.o

mencionada, 'que O. nome vulgar do Rh.ododendr. ind·lell•putado da oposíçãe, eleito pela regilo, passou a fazer afirm:a- que aconYlceu? Nlo quiZ mais pagar o dinheiro que havia
'É Á • ,

ções como se já,consumadas, mas que fátos novos' vieram a concordado em restituir por contrato 1'0 Senhor Eugênio vte- :SW. 'não é, AZAL ,IA, mas sim AZ LEA, moUvo pe
demonstrar que a verdade sempre aparece, mesmo que tor Schmöckel propõe uma ação contra o Senhor Urbano lo qual Jaraguá, do Sul deveria, pois, ser cognomina_
tardia.'

,

, ., .'
" Franzner pàra reaver os er' 15.000,00. A mesma, quantía que, da de

.
,

, o nosso diretor foi alvo de calúnia; na Assembléia Le- havia lesado, e já de:v�lvera, Notem, V e+ Exas., a maneira .de .

gislativa, e mesmo extrememense contradltól';iss as afirmações agir desse .índívrduo. Primeiro, resolve. pagar, depois procurou
pelo deputado d�:aunci�nte, elas ganharam as manchetei dos reaver o que pagara, sob 0111 pressupostos os mals absurdos." '.

jornais do Pais e 'classificaram de escaDdalosa(i as nomeações Lê, a' seguir, o deputado, uma ,certidlo da Comarca de
e eleições, para postos, de responsabilidade, .na' área do Estado. Jaragui do Sul, que julgou improcedente a ação, de cuja sen-

,

Por ísso se impõe a retl,ficação do q�e estä.errado Va- tença foi interposto recurso para o Egrégio Tribunal de Justi- .

mos transcrever alguns pronunciamentos do dep, Roland Dorn- ça' de Estado;, '
. :

_ .

,"

busch, na 77.8' Sessão Ordinária; de 20·08-7�,' a saber:
"

'
, É ainda o deputado que fala:. "Pelo que me consta, e'por,

, "N!J,o eJ:a mínnetnteneão aesomer esta tribuna para,tr�- not_cias que me chegaram hoje, no dia de ontem, o Senhor
tar, no dia de hoje:do assunto que haverei de ebordarç.todavía Eugê�óVitor Bchmöckel fói à cartóllio em,Jaraguáßo Sul, e
ó" fatos que- ultimamente ocorrerâm' exígem esta "postção,' ao que parece, pagou tod�s as despesas processuaré,"

, "Em aparte ao discurso do Deputado Waldir Buzatto, . "Quero, Senhores Deputados, deixar 'claro que não ea-

nesta Casa, -afirmava eu que o Governador houvera trazido luníeí, pem iniurei ninguém. Lamento que o Senhor Secretário
palia prestar serViço � adinlp1stração ,publica pessoa conhecida, d� I�preIisa, eom o� documentos \

que lhe foram ofereel�o's,
em minha cidade, p'or atividades que caractenzam o crime de L pelo !Sr. ,Vitor SChmocke), tenha contratado duas 'televisQ!ls,
esteííenato," ,,' . ", " ,,' ,:sem, ao menos procurar inteirar'se da todas CIa nuances'
.. '

..
"Não desejava, �l)Dl isto. atingir e Gover�(tdor, (O; da, casd.'� (o grifo ainda é p«?SSO)

",

,g�ifo é nosso) só tinha. o intuito de prévení-le de que, muitas "
, "T�nho' declarações, também, do Senhor Conrado Riegel; ,

,
,

.vezes uma peça ma] ajustada pode, .no futuro,\' comprometer ,envolvido de uma forma triste por este individuo,. que at'Qsl-
toda 'um,a mäquína àdmini��râtiva." "

,

, ,
mente é Dir�tor Administrativo da BBSe' Seguradora, 'de for-

,

, "Não aceito as afi�mativas de que este Deputado tenha ma, Senhores Deputados, que quando. levantei a questão nes-
sido 'leviaIió', call1Diatlor.'', '

'
"

, ta tribuna n�o o fiz com leviandade. Fiz consciente' e baseado .

, "Senhores Deputados, p Senhor
.

Osvaldo Ehlert; nlo foi BOS elementos de que disponho e muitos, outros também, que
o úni�o prej�dicado :'I!elo Iescritório ,contábil do Senhor, Vi�o� poderei dar a conhecer numa outra etapa, se for necessário,
SChIPoekel. Muitos outros existem que foram lesados, cUlas porque,estou .aguardando qúe meus detratoies me �ro
d�clal'ações "passarei a ler, passadas por industriais, homens 'cessem como caluniador. conforme têm, reiter�damente
responsávei., honestos, capazes, e que trabalham pelo desen- ameaçado. Estou aqui para isso. Sempre fui responsável
VQlvimento de., JaragRá do Sul.", .. ,'

" " .' por'meus atos e lutei pela verdade." (ainda grlf!lmos) .

, Oitou, entio,,,(f deputado, uma série de d�claraçõell, 'que rois, bem, tudo chega a 8�U t�mpo .. , '

_ "

- o n,osso, diretor, .,mais' tarde passou 'a co�ferir" obtendo dos ,PaJ;& est� edição temos para ,transcrever o que consta
mesmos' declall8çQes completamente diferentelt8, alguns dizen- do jornal O ESTADO�, dé 16-11-75, que na página, 20 traz o
do que eramaté amlgos1ntimos do sr. Eugênio Vitor So'hmöckel, noticiário do TRIBUNAL DR JUSTiÇA e as decisões da 8e-.
lamentandO' outr:os, que as d�claraçõell' .IlOl1vessem sido, gu�da C�m�ra '.Civil, .de 14.11.75, ,entre eles: ,

usadas m�ltciosamep.te: ,
,

' ,
. N.· 11.012 - Jaraguá do Sul -;- Apelante ,Eugênio. ,

Mas, voltemos, ao I!ronunciamento do deputaäo: "Vejam Vitor chmöcltel, Apelado Urbi.'lno FraDzner. Relator De
que: as' declarações de todos estes lesados provam que não', aembargador Cerqueira Cintra "Deram Provimento para
caluniei. Se os lesados 'não procederam a queiXa-crime .contra Reformar a Sentença Apelada e Condenar O· Apelado 'a Resti
o Senhor EugêniQ Vitor Schmöckel é porqu� 'ele fez alguns tuir a ImportânCia Recebida, Pagas as Custas' do Processo' e
contrAtos, prometendo a devolução dos prejuizos que causou os Honorários Advocatíoios na Base de �O% Sobre o Pedido.

, âqs mesmos. Óra Se:çahorea Deputados, com'tantos prejutzos, Unânime." \, ,

constatados, nlo .posso aceitar a pecha de caluniador, pots nA'o A verdade e o direito do nOS80 Dit:etor foi reconhecida
foram apenas'Cr'. 6no,OO; s.lo vários mllhões d�' éruzeirosantl- pelo TribuDal de Justiça do Estado 'Uma oplnilo respeitável,
gos, que o sr. S,chmöeckel causou de prejuizo a Tárla� pessoa!3.�' que certamente nlo serA' contraditada p.elo deputado; em novo

"vejam o acordo que ele firmou com o industrial Urba- prQnunciamento na AS!lembléia Legtslai1va.
n!) J:1'ra.�zne�" outro lesado' ,que citei; este cl�adlQ 'para reaver

"

Para ,dizer, por exemplo, que ,o, infeliz Oswaldo We,rt; o
os prelujzos (está aqui o processo de t!Jxecuç&o I) a.sinou um bode expiAtório de todos os males t1nh� sido 'ouvido de corti
oontrato, qu� comprova houve'algo que ele praticou e"confes-, nas' abaixadas,: que tenha- sido ameaçado de prislo se Dlo
SQU ";

,

'.. "',:' ,

assinasse o .eu depoimento" de que o Delegado, nlo e8�ava
. "No doéument� ficou contratado·o pagámento mensalde .. presente, de que fora coagido, de que o. Escrivlo e o Delega
determinada quantia de!ltinado a �obril' o prejuizo. causadoS' do de Policia silo cODivente. e de que �toda. a trama tenha sido
Ficou admitido Implicitamente o delito. Houve a, prática do crl- feita 'tio somente para agradar ao nosso Diretor. .

me, tanto é que o !leu autor Deste acordo, v�iam bem, chegou E mais .. " de que tenpa tido o ,desplante de afirmar
adevolTeI', mensalmante ,ao Senhor Urbano Franzner, a de que "Por certo, Senhores Deputados, o . Promotor P-p,blico.
quautia de CrS 1.080,00, até aIcanQar a importâD.cla' de Cri honI'ado'e zeloso que é; desconhece este dêtalhe 'que acabo
16.00'0,00."

' '.

,

.' de levar, ao conhecime�to de V. Exias, porque dO contrário -
, Refere-se, entlo, o deputadO ao episódio da, procúraçAo te-nho certeza _, ele nlo opinaria pelo arquivamento do fn-

que Franzner havia outo'rgado a Bruno Hennl e sem o con- quérlto policial." '.

.

,

senUme),lto de 8chmöcke.l, que foi cancelada entre'ambos 2 mesea Sejá' como for, a dectsAo foi proferida�
,

após P ,"estouro", mas, p�rJP.aneceu o depolmenl0 contidó num Sel'á que todos. estio laborando em ledo engano?
, pllocesso, ,em q�e Franzner dizia claramente que os '-�mpostos E qu� só o deputlido está com a razio? "

. e outros encargos eram sempre pagos' ,para Bruno Henn e B agora, depois de tudo examinado ... como' é que fica?
que os h�norários eram pa'go. ao Caixa e que,tinh•.para, ha.;: Com, '" palavra o Depllt"do Roland Harold Dornbusch.

22h30m no C.' A. Baé:Rendí
Escolha da mais, bela comerciaria

noS. prepa'rando' para, o Miss Jaraguã '76. O �contéçimentô Social do·Ano.
,

.. _. ,'1 •
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, .' �

,
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.
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@.·.serviço AutOnomo Municipa,l. de Água e Esgoto
AVISO

Tomadc;x' de PreçoS N.�\ 15U-001175
, o SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPaL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) com1:1-

nica que está aberta a Tomada de preços N.o JSU-OOl/75, para a aquisição de materiais, de
PVC rígido para a Rede de Distribuição do Sistema de abasteoimento de Agua da cidade
de Jaraguá do Sul - Estado de Santa 'Catar,ina.

'

Os interessados deverão 4irigir·se à Sede do Serviço Autônomo Municipal de Agu�
e Esgoto (SAMAE), à 'Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, n;O 103,em ]aragüá I do,
Sul Estado de Santa ,Catarina; onde se encontram o Edital e demais�elementos da Tamada
de Preços diariamente das �4,OO 'às 18:00. horas, exceto aos' sábado$, domingos e feriados.'

'

• J ", '

Para a obtenção do Edital e anexo, será cobrada uma taxa de Cr$ '30,00 (TRINTA
CRUZEIROS).

.

.

A Tomada de Preços sex:á rea�da às 15,00 horas do, dia 05 de dezembro de 1975.

Jaraguâ do' S:ul (SC), ,21 de novembro de 1975

Aroldo Schulz Assessor

HOle
"

'as,

'Est'amos

,

A Cidade das Ä.záleas '

Llm cordial ebraço do am.O

••.•• > � Ass, Alvim 'Seidel.
(Republicado por ter 's�ido' com incorreç'ão)

,

" '

d'

I"

VENDE-,SE
Uma. KOMBI-69, em bom estado.. "

," x x x'x
Três (3) 'cãezinhos da raça "Dobermetm".

. (prêres], ao .preço de Cr$, 100,00' .cede \,

Treter à �ua Preso Epnéclo Pessoa, 71 ,,

Fone 72!-OÕ91 com Alfonso

,
- '

fogo. �e§troe nnll§ta�tdlç®e§
, Na madrugada �� dQmiu'go �para 2.11 feiu, dia

17 de n'o'vembro de,1975., a propriedade do. DOSila

coiàboradc;>r Emílio Siewerd�;,no Javali, Peq,oeno,
.

eJD' Rio, Cerro foi duramimte atingi8o. Provavelmen·
te por ca.u!B de ,uma fagulha, q,Qe ainda horas, ant!lB
aquecera QS alimentos dados aos visitantes que ali
acorreram para participar da confirmação de 'uDi de
aeus netas. a centelha evolqÍô a ponto 'de destruir a

lDaioria de Buas i.nsta'J8Qõas, petre�hos agrícolas, be
biäas. alimentos e 61eos .. Apesar, da ajuda dos ,jzh
nbos POll�O ficou para fazttt', �iant. da' 'Violência das
oha.as, isolando�lie as lab.redBI!_ p�r8 não' atingir a

ca,sa d's' moradia

De todos' OA .ales ainda colheu o nosso que
Í'ido' EMS! o mal menor. detendo pór isso tel' dado
GraQas à De'us,- :por lhe po�par à liua moradia 'que,
às duras penss censtruiu no Jnalí Pequeno, a 'filai
digna f:lsposa, seu filho, néra e nates. �,

,Apresentamos ao nosso colaborador Emílio
Siewerdt, 08 00S808 sentimentos· de solidariedade
neste trági'co' acontecimento.' 8sperándo que" dentro
e'ÍD bfev. ,tlido vohe' ai ser, paze e desernolv'imento
no lar dos Siewerdt.,

'"

E�ital' de Conv,oc:�ç'ãb
, ,De ordem da Secr'eta·ria da', Edu�
cação, ficam convocados todos os·cén·.
didatos 'ã La série do 2 .• graú, a ins.",
crever-se para O' TESTE DE SELE·

"ç_;_�O que será realizado no -'ColégiO'
São LUÍS, desta-' cidade, nos dias 18 e'
19 de �d�z�mb�o, com' infclo às 9, hO'·.
ras, devend'o' ÜS' 'candidatos, no ato da
,inscrição' -I,de 08 8,13 de dezembrO
-. apreeentar�31n,a documentação abai-'
xo:

,,' ,,' '(' ,",,'

,

'a) Cer,tidão de nascimentO' ou

Identidade;
b) Certificado, boletim ou decla

ração � 8. a série;
,

"

, ,c) 2 fotos ,3x4

JarâgUá 40 Sul, '25 d.e novembro dá 1975
.

""�"
"

'

Ney Alberto- Rö�o _. , Diretor
-

,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




