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JARAI;JUÁ' DO SUL

Capital sul a..-ericaDa do chapéu
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Capital sul amerlc:aaCl do motor
'

,
,

.
'

tart ' que' '.' ,se explicar }araguá ,do Sul ter�. seo teatro � par,ticipa�ão
,

"

"

DOl ,eIne Jaraeua "

'

,

Como a fala d'o deputado é. lo� D� "11/12/75
"

20 3D' h"
'

lalmenfe lmprecedente, pois, caluniou, la' "

,

as ,',
, , '

oras
difamou e ini,uriou o 1l08S0 dlreter,

, ,

"

desafill,ndo mesmo li eçäo do go-
.Em beneficio da növel AS-

veroo e precurando' rlrar exctusíve-: 'SOCI,ACAO JARAGUAENSE DE
mente proveire polítlco, o que é
tnadmtsstvel sob todos os pontos-de AMPARO AO MENOR (ArAME),
vlate, tendo em conta a honra e o

brilho da" pessoa do Dobre 'gove,i'oa.,
dor, Amonto- Carlos .Kondef Reis;

,

esslm iniciaram os advogados' R,o
'gér,io Ramos e: José Manoel Soar' '

,

(o doútor Jarág-uá para es ínfimos)
li queixa crime- que 'fOI encamínhâda
diretamente ao Preeldenre do Tribu
n�)I.�e lusuça, - Desembatgador
Eugênio Trompowsky Teuléls, com

isso se atendendo' à' dispositivo de
let "que facuÍtiil aos, perlamenteres
foro especial para serem procesaedos..

'

-. ,
.

Conforme já notlctemes em edl

ções emenores, o Depurado Estadual
Rola�d Harold Dornbusch, do MOB;
em dois pronunciamentos' feitos da
Irihuoa da Assembléia Legislativa de
5anl1l Catertne, nos dtas . t 1 e 20 de

agostö de 19,75; asaaccu eonrra o
,

D05S0 diretor vlölen Ia acusação. se-"
gUi,da, de exibição de documentos
com isso pretendendo construir ,II

sua 'frágil lese de repreaentanre do

povo destnfermado, mes insisli.ndo
em qualificá-lo de estelíoneténlo, em .

bora es inúmeros apartes dos depu
redos, tentando esclarecer o erro em

que incorrera. _

Não obstante os gesl08 concilia
tõrtcs dos depurados por meís .de
uma hora Iez as mats sérias' acusa

ções conr- ii o" nosso diretor. tnfrln

gmdö com isso os arlie-os 138, 139
e 140,do Código Penal, que tratam Para conhecimento. dos nóssos
dos crimes centre ahonra. leitor-es, damos abaixo' 'ii certidão'

Sabe-se que os. pronunclernemos fornecida pelo S.ecrelÓrio 'do Trtbu-

do parfemenrar provocaram uma sé- 'na I;" em que fica comprovada ,I) "trã
rle de rnantíesteções pelas rádios e míreçêo do processo QU� obriga o

rv de muitas autorldedes e do, pró- Deputado Roland, Harold Dornbusch

prio GoverD�dor do Estado. ' ;' a se explicar:'

Tribunal 'de Justiça do Estado de Santa Catarina'

Deputado vai
,

'

Secretaria
. ; Nö"�uso "DAS ', ÄTRiI�mçoss
QUE A, L.EI ME' CO�FERE: C�R�
'TIFICO. A PEDIDO VERBAL

QA PARTE INTERESSAQA, QUE""
REVENDO NESTA DIRETORIA'

JUDICIÁRIA, O LIVRO DE PROTO
COLO DE ENTRADA DE PROCES·
SOS CRIMINAIS DELE CONSTA
PROTOCOLADO SOB N,o 26557,
A QUEIXA CRIME: EM QUE' É
QUERELANTE EUGENIO VICTOR
SCHMÖCKEL E QUERELADO O
DEPUTADO ROLAND HAROLD
DORNBUSCH ,

,

o R�FER'IDO É VERDADE E
DOU FE, NESSA CIDADE,DE FLO-

Cer:tidão,
RIANÖPOLIS. CAPITAL' DO ESTÃ .

DO DE SANTA 'CATARINA, AOS

QUATORZE DIAS DO MES DE,
NOVEMBRO DO ANO DE MIL'
NOVECENTOS E SETENTA E CIN-,
CO, EU PAULO GONZAGA
MARTINS DA:SItVA, SECRETÁ
RIO, A FIZ' DATILOGRAFAR,"
SUBSCREVO E ASSINO.

,

FLORIANÓPOLIS, 14 DE
. NOVEMBRO DE 1975

,
: Paulo Gonzaga Martins da Silva -

Secretário ,

.

Caberá; agora, à Justiça de Santa,
Catarina a últíma palavra sobre o mo-

mentoso assunto,
'

t
· ,

, O ilustre ator, L. Romanowskí laureá-
_ do. 'P,

ela Academia J�rasileiJ:,a\ .de ,�etra;s, o
que nos mostrará o "R E T RA T O O e
W LA DE.'"

.

. �
-

.
'

recém fundada, que se. propõe à
,

-'- -

,.

nobre tarefa de dar' solução ao

problema dos .menores abandona
dos de Jaraguá do Sul; será rea-
I ,r-'

. , !
.

lizada em nossa cidade" no dia

ón,ze (11) de dezembro. às 20,30

h, a esperadíssima sessão, tea

traI' em que o ilustre ator L�
ROMANOWSKI, de renome in-

ternacional, nos mostrará o :"RE·
TRATO DE,' WLADE:', peça

destinada à um público'
>

inteli

gente como o é a gente [ara
guaense. '

. SÓoio'da �enaa será d�stinâda à

Ai-me. Prestigie!
os .menoree 'agradecem,•.'Teàtro

,

" .,.:

COmerCIaria de, Jaraguá do' S�l
,

'

,

€ a
•

mais

Cultu�a;
adultos;

, .or$, 15,00'
Estudantes: cr$10,00 .

CENSURA 14 ANOS
'

Ingresso

,
"

, JThnretorcs

"

\

,

§IENAll
Numa reunião que te

ve por fínaltdade enfoiar'

b 1
'os vários ângulos de

'e a" atuação do SENAI, 'aeon,

" teceu ,na noite de segu_n-
da feira no moderno au�

. dilório
.

da A�8oci8ção
Comer,cisl ,e Industrial
destil cida'de. reunião da

. qual tomaram parte .a

aHa cúpula diretiva do

órgão no Estado; através
No último sábado foi re· Evanira' Rubini Pradi. ex- beram prêmios de . Mar- da presença do Dr. C6-

alizado oconcurso deescolha miss Jaraguá, <Nelson Dries· quart, Lojas May, .. Relo·,·, Uo Goulart Di,retor Re
da "Mais Bela Comerciária' sen. Orlando Bernardinoda joa.rias ,Avenida, Lani� gúinal, seu irmão Clóvis

de Jarag1::lá de Sul", proIpo- Silva;; Jutta Maréatto, Renato naster e Hertel. Além Goulart Diretor da Divi.,

ção do Clube dos Diretores Rabock, ,Ilda Master Grubba disso, a colabl!ração efe·' slo de Ensino' e Paulõ'

LOjIstas, com coordenação, Ondina Wandelli, Aliberto tiva para o sucesso da dos Reis Olretor do Cén

do jorn;;tlista Geraldo José Léo Bartuscheck. Dr Mário promoção foi da Droga- tro de Treinamento'local.
e Srta.: Ursula MiÍlIer, tendo T�vares' da Cunha ,Melo e ria Ci;!tarinense, Cristina Ta.mbém se fizeram pre- :
a promoção e o baile cOQs' Clemellceau do 'Amaral e Cabeleleira, MaiOa Mar- sente, empresários em

titUíd,o ,num sucesso �mpar., Silva. Todos com decisão quardt, Calçados Pertlira; bom número e o conse�

A sociedade loc;al' acostu acertada- clas$ificaram: Odete Malhas F,ruet, Breithaupt, iho deI i.b e r. a. t Lvo da

Illada a grandes promoções Ewald. Mara H. Pedri, Casa� Sirama e a8 lojas ACIJS; além de represeo·
Sociais' do, gênero, soúbe Elízabeth Watzkó. Elzira que apresentaram 8UfiS tantes da coordénadoria

com sua' presença ,d�r Ci)
.

Beseke; Ast� Rahn co· candidata8 que colabora- d �< ' ensino· intimamente
calqr, especial ao àconteci- mo as 5 finalistas, das quais fam ,para o sucesso d� ligada 80 si 8 tem Il de

Illento que. foi um d,os as três primeiras, decidiram' promoção. Todas a8 pes· p'rofis7.Íonalizaç'ão 'dos

lllaiQres do ano sem dúvi, lO título, Após ,a' retirada soas que prestii;iaraID\ O aluDos.

da álguma. '�O recinto do das candidatas da passarela, 8contecimento. que téve, ' Apó!J a 'abertura dos

C.A Baependi lindamente a comissão julgadora definiq' 8 aÓlmação' senst\c.Ó,Dal trabalho8 pelo Presiden

decorado,' recebeu nosso" ás posições das fortes con- do conjun'to blumenaueri· te 'do órgão emprel!!srial,
"jet" social em uma, nOIte correntes ao tí.tulo da se se 08 "Din,âm'icos'\ fo- Sr. Rubens Ni.coluzzi,oDr.

das mais memorá�eis. .Inl' . g\lfnte maneira ràm u'nânim�8' em afir-' Célio Gaulart Diretor Re·
cialmente as 11 . candidatas Odete, Ewald a maie1 mar que outras promo gion8l do SENAI· falou

.

d�filaram em trajes social beh comerciária" Mara çõe8 idênticas d6v�oi 8e do porque da reunião 6

OÖhgo) para'pos,i:eriormente Heloisa Pedri a prime,i,ra
.

upetir mahl amiúde 'em , sJ.1a finalidade' pass,aodo
IllOstrarem suas plásticas num' , prince88 e Elizabetb nossa cidade. Com o su- ,a palavra para o proles.
desfile muito coneorrido .de' Wttzko a 8eguod'a prin-' 'cesso da promoção espe· 80r Clóvis Goulart Dire- '

lIlaiô, arra'ncando '" a:pta�, cesa,' representando· r1:!8� ,ra�se que II mesma 8irva ! tpr da Divisão de Ensino,
.

Sos dos, presentes, A comis pectlvamente a Relojoa- de inoremento pod�roso que durâóte 2 horas'dis-

São julgador,a e!!teve cpm- ria Aveni�a, Breithaupt para a e8colha d'a "Miss corr�u sobre a . atuação'
Osta das seguintes I?essoas: e Marqua,rdt. Elas rece� Jaraguá" em 1976.

'

{jo S�-rviço �'acional de

Aprendizagem Industríal prátiCal 08 nOVl08 pleDOS.
que 88 divid,e em" duas Segundo 8 estimativa do

áreas' distintas de atUa-. referido conselho, são 10
'

ção; Formação Proüeslo- as ·'pessóas que dlaria
nal e Treinamento Ope-. mente. procuram o Cen
racional e Aperfeiçoa': tro' de Treinamento a

mentol sendo o segundo, 'procura de vaga!! para,
(tem o· que predomi�a 8,e, inscreverem ém' seus

, !la, lição do' Centro de cursos. MecAnic8,-Elétre •

Treinamento local. Enu- cidàde.e OostUreira In·
merou 'o. :Diretor de En dustrial são 08 de' IDaiór
sino do SENAl, que para procura e, que confir
Jar8guá do Sul a, dire· mam pesquisa feila antes

ção do. órgão çr.etende do iDicIo das ativida'des

implaotar cursos inten8j· ' do Cenlro de 'l'reina'men
V08 de qualificacão pro� to em junho do corrente

fissioHal; clJm dUfaç.ão 'ano, Apesar da reivind�.;
de 10 meses para aluDos cação ter sido feita de

do 1.0 ,grau e aspirantes 'maneira bsstanb infor:
a, �!Dprego. \ 'Respondeu 'mal, li mesma será ratifi-'
também há várias' per. cada após S8 juntarem
guntas 'dos pres�nte8, 80 proc,es80, rf:tÍvindica.

'pr08se,guindo o encontro tório outros dados de

de maneira informal ate trabalho do. àtual centroi
o seu término., " ,

' .

,em oficio que será 8'nde
Antes ': disso 08 mem·" reçsdo ã direção ,do '

,·bros dö Conflelho Tée· �EN�I.
.

,

.-

Dico C on 8 ui ti v o ,do'.
SENAI, formado' por Além dos citad08, en·

empresários'locais, apre-. ' tre 08 empresários �no
senlaram como justa, tou se a presença dos

reiVindicação pelÓ, que senho,rtl8 Eggon Joio da

representa o SENAI B08
' Silva., Geraldo, Weroio· '

dias atuais aqui em, Ja· ghan8, Dorval Marcatto,"
raguá, Q aumento, d� 8S7, �ósé 'Carlos NeTa8, RQlf
p8�O fisico do. prédio Herm,ann.' RUGoUo Hu·

que abriga' q órgão,. Co feBue�,81er., J o 'i o, "B.
mo oe cursos são em Primm, outros elementos

pt;rfodo intensivo, acre- ,do SENAt de 'Jaraguá e
�

di�am os' emprsS8fip8' JOioville, Prof.' Serrano

que $em um aumento do de Li 'P�ma e represen�
eiilp"-Qo" 118100 será impos-

'

taoteEl' ,da Coordenadoria
sfvel se col06ar em de' Ensino.

Odete Ewald

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OOR._,«):, 1 )DO
·"COR.RfIO DO. POVO"

"

.Reg�strà�
,

.

Ql,ril',
.

Aure. IlOOell Grubba, Oficial
,
do Registro Ci:vtI do I.' Dis-

fundação: fJrtlir Muller - 1919 trUo da Comarca. de' Jaraguá
;, do'

.

8ul, . Eltad� de Santa'
Càtartna, Bralfl. _

F.z Saber que oOIl\parece
ram 'DO- cart6rio exibindo 08

.
documento. exigido. pela lei
afim de .e habllitarem para

o�sar-.e
Edital n 9.185 -de 26/11/75

Os�í .AÍltonlo. Pradi e

Braunílde 'Gregolewitzch
Ele,

.

brasileiro, solteiro,
.ENDERêço: -�. índustríário, natural de Ja-

,
.;,

.

Caixa POIlat, 19· raguá do Sul, domiciliado e
Kua 2, n.- 130 .. Fone:· 7%-0091 residente em Jaraguá E�.

=--J.a_ra_g_U_á_d_O_S_U_J_._s_._C_at_ar_i_.a_, , querdo, nesee distrito. filho
de Horacio Pradí e de
Amabile' Tecílla Pradí.
'Ela, brasíleíra, solteira,
costureira, natural d� [ara
guá do Sul, domiciliada �'
resídénte na Rua Francisco
de Paula; nesta cidade, fí
lha de HilárioGregolewitzch
e de Catarina Watzko Cre
g,ol�wtzch. . .\

Edital n.9.186 de 27/11/75

SABADO
'- 1

" ,08-1 21Í!!!!!!';''Z!!!!!!'&!!!!!!''!!!!!!!!!!"!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!�_'!!!!!!.&!!!!Í!!!!!-!!!!!!G!!!!!!I!!!!!!N!!!!!!A��1
>Aumento ao 'funcionalismü

Ludqero Kammer e Ne .prõxlmo CililJ 12 do correnre serão- encerrados,Ana MaríaRussí no Cenrro de Treinamenle
.
do' SENAI desta cidade, os

Ele, brasileiro, solteiro;
.

cursos de Cnsturelre ladustrle! com 12 parlicipllnles;'
servente, natural de Luís cursoa de ajustador e de Torneiro Mecânico com 15
Alves. neste Estado, domi. e 11 participantes resp.ectivamente, sendo que ontem
ciliado e residente na Rua um jantar de confraternização encerrou o curso de Li
Francisco Fischer, nesta ci- deranças de Reuniões à nível de Direçiio e . Gerência,
dade. filho de Aßdrá Kam· com 22 part!cipQntes. Dia 17 será encerrildo o de Cál

.

met" e de Maria Kammer. ,culo T�cnico para Eletricistas com, 15 concluintes; A
Ela, brasileira, solteira, grande reinvidicação das, c1l1s!es empresariais locais

indJ,1striária. natural de Jara� é com relação ao aumento' do espaço físico do prédio
guá do Sul, domiciliada e que abriga o Cenlro do SENAI, já pequeno para suas

__residente na Rua� Henrique reais finalidades muito, éinbarl tenha sido inl,lugurado
Mar;quardt, neHa cidade. fi· em junhó�
lha de Herculano Russi e de Reunião do LionsFiorentina Russi.·
E.ditall,1. 9.187 de 01112/75 Ueuoiu·se 'em CorupiÍ tro com Q I'overnador An

no último domingo, o Co- lônio CariaI Kopder Reis·
. Lourival Malhes e mitê Assessor do Lions as lideulDçlils empru.ariais

. Almira Prielte Clube da r�giiía Ä-2 do' do munidpio r'solicitllram
.

Ele, brasilei:,o, solteiro, Distrito L·lO compreenden, que .. secretari, da lndús·
operário, natur•.1 de Ja'ra" do os muoidS'ios de Coru

.
tria e Comércio destinlIsse

guá do Sul, domiciliado e pá, Jaragud do Sul, Joinvijl�.q. tinidos com vistas ao

residente em Rio da Luz,"" e Sãe Bento do .. Sul. oferecimenlo de incentivos
neste distrito. filho de Adol- A reunião. foi às I () hOias para que novas emprêsas
fo Mathes e de Fridl KlanD . com bom fndiée de com venham ti instalar·se em

'Mathes. pdrecimeoto
"

dos leões e Corupa e oferecendo-se sO'.
Bill, bras'ileir., solteira, �suas domadoras IIconte- bsídios as que' Já operam

domeslica, nalutaL de Ja. cendo depois, o almoço. no município, solicitando
raguá do Sul, dbmic,)jada De· Corupá nos vem '.' para tanto 'O . deslocilmenDe 01 de dezembro a
e residente em Garibaldi', -ainda a ioformiição de que to de um técoico' daquela15 de J'IDe,iro de 191.'6, es- ddI'neste distrito, filha'de Clr- qUilo O e receo e encon- pasta ..tarão ·aber.tas él3 i.Dscrições los Priebe e de Elfe Drewa -.

p:ara o Curso Técnico Priebe. Orçamento de_.Mass,aranduba cAgrícola no Rlinjo de Cumprimos o doloroso dev�r de comunicar o pas·Agricultura, 00 Colégio Edital o. 9.183 de OÕ/12;75
.

O orçamento estimando ß reeeita e fixando" same.plo lias seguintes pessoas:Agrícola de AraqullÍ'l, pa,- Curl Koehl�r e despesa do munieipio de Malsaranduba para 1976, Ö
.

7ra �lunos que concluiram VereDa Jahn segundo informou o Sr. DAvio Le'il. Becre'tário' do ia 1
. DOV. ,

.

o 8.° grau ou' 4:á, série , Prefeito Zeferino Ku iI i n Ii'k i é da o r dem de 'Josiaqe Maria Stinghen, nestil cidade, com 15 mi'nutos
ginasial'. Os exameá de Ble, brasileiro,- solteiro, Cr$·2.375.000,00. O projeto de lei de autoria do cbefe Diil 1'8'

\

seleção serão relllizados r.vrador" natural de lllra- do executivó ma88aranduben:S8 fixando o orç8men- Juliano dos Anjos•.nesta cidade, com 01 diano periodo. de 22 a 23 gUlÍ do Sul, domiciliado e to, recebeu aprovação unânime ,da Câmara .de Ve ..
·

Heinrich. Klein, em Oaribaldi. com 86 anos _

· janeiro de 76, pard um nú- residente em Itapocuzinho, r&adores. D8 outra parte o pagamento do 1'3 II 8a1á- {

Itlero Umitaáo de 20 vagas oeste distrito, filho. de Ru-, rio e abono de, Natal &fir'á pago 808 func-ionárj08 Dia 20
na 1.., série., As ioscrições dolfo Koehler e de, Frieda da municipalidade ainda nesta ',primeira qui,nzella Max Nicolau Wilh'elm Schmidt, nesta cidade, com
serão feital na Secretaria

.

Jordan Koehler.
. d'e dezembro, para que' todcM tenham um natal mais 85 anos

.

·

do Colério, de segunda a Ela, brasileira, solteira, feliz.' ,
. Dia 21sexta feira, das 7.00

.

às ' industriárl." natural de Ja. Ig· d S' _ S b t··-12,00 h e das ]õ.OO às 11,00 raguá do Sul, domiciliada .r�la e, a� ,e. as lao ElzíJ ZUo �ílI S!lva, em)artl!guá-e�querdo. fom 71 anoll

horas; ou' poderão set eD- .e residente em Itapocuzi- Após a,pinturca interDa da sentllção públ.ica .no 'pátio
G

Dia 22
viadas vi. postal,. pllr�:-

. nho, neste distrito, filhà de Igreja Matriz de São Se- da Igreja e no dia seguin'. D,iva Borgmann, em Vila Baepensdi, com 18 anDsColégio' Agrícola �eDadàr Guilherme Jahn e de Dorll ,bllatião,lIgorlívemrec�b�n. te. pClrtlcip�i[ído com leus .,Aos enlutlldos,. nossas cOlJdolências. '

Gomes de Oliveira.- Cai· BerD.�r Jahn. do pintura também na par. lindos' câotico� em uma
xa Postal 'õ - 89.220 - E para que chegue. ao' 00- Ie externa. Desta maneira' missa.,que conlara com iiAraquari -SC-, mediao-. nh.clm�Dto de tOd08 mandel c'QAfirma-se li noticia divul· <

parti'ciPI'ç'ão de- 5 bi'sposte apre'sentação de reque- paB8ar o preBente edital que gada por nós há alguns do Estade, num aconleci-rimenlo do candidato (fei· :e!!'�:::��i:�::!aBe':P:H:.� meses que a nossa igrtjd' menlO religioso inédito emto em modelo fornecido do, durante Ui diaBo Se alguém matriz 'passaria por :alguns . jaragulÍ. A festa de. São.
, pelo Colégio), umll foto- souber de algQm impedimento embelezamentos. Após ser Sebastião é bom .que você,grafilJ õx4 -d,e frente e ta-" acuae-o para OB fins legais. impl�nllldos 'os relógios anote. será no. período de
xa de Cr$ 60.00 à Coope- AUREA MüLLER GRUBBA aquela casa de Deus fica�. ,11 li' 18 'de janeiro, e aquirativa doa alunos. ' Oficial rá ainda milis :acolhedord externamos nossos cum-

De outra pl:lrte o . Coral primentos é2 estas pessoas
Uoiveróitário de Florianó- . desinteressadas que contri
polis deverá se apresentar buem para que a Matriz de
qUiilodo da tradicional"Fes- . São .Sebastião fique ainda
ta' de São Sebastião" no' mais acolhedora ..
'dhi 17 d� jaD�iro com apre-

.

CGCMF 84.48C1.591/0001.34
- 1975-
Diretor

Ea&,ênio Vitor Schmöckel

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

I Sociais I
Aniversáries

Fez anos dia 01
- O Jevem

Võlz.
·Ac.lino

Fez anos dia 03
- A sra'. Lilian M8hn�

ke Noé.
'

Fazem anos hoje
- O Jovem.Aditar Dal

soeMo.

Fazem anos amanhã
..;.. O garôto Márcio'

A.demir Bortolini.
,

Dia 10
_" A Jovem. Marlene

Rank. nellta cidade.
Dia 11
- A sra: Vva, Cecilia

Eriebing Mahnke, , em

Sanios ,!-SP':'"""

Jovem! aprovei
te" a chance

Coral da' SCAR
,.
dia 9 no Cine' .

Apresentando muita8 inovações n08·· cânticos,
número mai8 elevado de partici'paote8. o Coral' da
Soeiedad_e de Cultura Artística (SOAR) desta cida

J de estará I1It apresentando oficialmente�,80 pü-bUco'
.

'

jaraguaen8e pela l!Iegunda vez visto ter feito 8ua e8-
·

tr'éia no ano que. paESou. Os ensaios e preparativ08
tem .ido dos melhores .tudo levando' a crer que °

suceS80 d,e 74 lerá repetido e aSilim sendo a SCAR
vai home,nagear 9 jar8guaenS8' a8 vé8peras da efe
méride elo nascimento do'MeniDo ·DeU8. Anote em sua

agenda. Dia 9 à8 2QhõOm. no Cine Jaraguá apré8en-
.

taçãQ do GOlal da Sociedade de Cultura Artística;
.Duma -DOit� de muita :cultura para Oll jaraguaensel:'

O
.

wandrer,- kom�8t "du nach de8 I.;sDde's Sueden"
Nach Corupá-vielleic!lít und'cnach Joiville, , '

Erfreuen dich det' Orchideen Blueten',
.

.

.

So fel'meilreich, 80 bu'gt im' FarbeIi�pitiL '
.

D� liÍiehs� �i_e ueberall, in jedem Garten.
< •

Die k08mgmoen aU8 dem Blumenreich ..
Mit ihren Blueten, djesen 8eheenen zarten.
Erfreu'n sie dein beglueckte8 Auge. gleich.
Wo solche wunder der Natur' gedei,hen,

,.-

Da hlirrscht, so !!lollt m8n'8 meinen 'niemals Streit,
Die Menschep werden allesamt 8ich freuen
.An 'Gottes Orchideenberrlichkéit. .'

O empresáriO Egón Sasse, Presidente do Hospital Doch Mensoh bl�ibt Menscb, an harte� Arl)eitstagelD,e Maféró'idl:ld� -Jl.Iraguã, informou qUe o mosocômio terá Da sammeln sich wohl die Gedanken an
.

aumentado o seu espaço físico em mais 409m2 dei 'reli U�d Guete eder Bosheit 8ind dann 'f'rBg�n,'cODstruídêl. A Dova obrl' após pronta abrig-ará mais 10 Die Jeder nur alleip entscheiden ka,nn.
leitos, aposentos das irmãs direloras e modernas lavan- ,'.

.

.

derias, tudo dentro dI! mais perfeita técnica é higiene Natur und Blumen k'oennten uns wobl geben
que já ca'rllcteriza o iJlendim'ento do hospital. Futura:- Das Gute ,und den Friéden in ,der

.

welt;�
,

mente consta dos planos da direção do Hospilal Jaragu�. '
Dooh kann der Froemm8ta nicht in F,rieden ItlbeD,

maior lIumento para que-aeja pres�.,do ilinda um melhor Wenn 8. dem boesEm Nachbarn nicht. géfaellt.
atendlmenlo àqt,J�le. que procurdm ii·. cilsa de saúde. Rudolf Hirscbfeldr Säo Paulo

Será na ordem de 40%
o aumento, ao funeíona-.
lísmo pública municipal
de Gueramírím a vigorar
desde ,1.°. de [aneírc d.
1976. S.erio beneficiados
com o aumento 08 Iun
ctouärtos, d. ativa, e bem

como 08 inativos. Por ou.
tre lado o orçamento da
municip�1idade guarami_
rense p!lr8 o.eX'ercício do
pró x I m o ano será de
Cr$ 2.790000,00 é e n t r a
Cr$:l.õOO:OOO,OO deite 8DO
de 76.

'. .

As'Anotações de Geraldo.José·
.
'..

, _r ,

-,

"o nutal vem ar. Lembre-se de seu' Irmão meDOS
favorecido pela' sorte.", '

s

Poço Grande
Achei em' boa hore o nlcipelídade jari!lgullense, 5

inrcio de Um movimento veículos da ßetta e outros
vlseude uma melhor COD- , Õ do' DBR. 'os camlnhões
.�tvlçãa nll eslrada do fario o treusperre do ma

Poço Grande, onde o Irá� ceseme aeceseärlo para o

figo de vefculos é. dos - revestimento de um tre
mais lnrensoê em direção cho de 5 kilômetroa no

ii. rodovia federal BR 101. Poço Grande, deixando. a
Llma reunião no recinto' estrada em� perfeiti!ls COd-

.

da Câmara, de Vereadores dlções de IrafegllbUidade.
de Guafllmiriin com • Uma. medida certa que es

preseJlça dos edís da ct- peremos sejlll logo. co-
. ,dade e . o presldente Ru;. I locada em prática. Por ou

<

. bens Nícoluzzí 'da Aeso- tro lado 08 trabalhos dll
ciação Comercial desta Berra prosseguem' normal
cidade, .

definiu um plano mente tendo pere tenro CI

que visa no aproveita
. empresa depois de um pe-

.

menlo .de uma frola de. rtodo de .tempo ruim, coo
camtahões, sendo 5 da' rado COm a eíude "dó Rei
prefeitura 'do Guaremlrtm, Sei."
em igual número da mu

.

.

SENAI encerra. cursos

NascilD'enl'os
"

. ..

.Dia 16 novo _

Joice, filha de ,João Bernardino (Ma. Aparecida) Se
raphim .

Dia 18 DOY. _

Rogério, filho de' Valdir. (Zalmira) Pereíra.,
Di. 20 n09..

Orístíeno, filho 'de Manoel (Madalena Chiodini) P6-
'OBI

Marco André, filho de 190 (Norma) Moser.
Dis 21 novo

0169i8, 'filho de Egon [Ilse Butzke) Marqu8tdt.
Dia 24 DO'.

.

Moacir, filho de Bernardo (Vali Hanemsmm] Garnz.
Dia 25 n09 .

WapderlEli, filho de !rineu (Valtrudes Koepp). Laube
Ales�aIidro Alc�d'e8, filho de Alcides. Tlvone Maria)
Gonzaga. .',

Margúete Simone, f.lha de Ingb (I�salina DallD1eDn)
Strelow.

D;a,,26 novo . .
.

Valmor, filho de Nickhold (Edle)" Kotschm'pr
Maikon, filho de JOsé Alberto (Ira�i Priebe) Mauer.
berg
'. . ,

Daisi, filha de Sil'(lstre (Josefâ) Schlikmann
Dionbio. fílho de Pedro (De1ina Zapella) . Nahe
DonHo Othio, filho de Dooglae Conrado (hoÍla
Wolf) Stange.

.
.

Dia 27 n09.
Ih,rilis. Fahiane, filha de . Anildo (Valéria Salete)
Theisl!l.

.

nia 29 no'.

Mi.nia B8rnad�te, filha de Artur (Palmira Kllmer)
Bilck
Janice Raquel, filha de Darci. Rodrigues (El'ira.

Modrock) de Andrade: ,

. Gil8on, filho 'de Arnoldo (Iloni) Borchardt
Me. ileusa, filha de Jorge. Tibúrcio (Matisa Benta)

. da Iilu.
Dia '01 dez. , _

Vivian Solange, filha de Wilfredo ('Inge'lor. Reeder)
Marquardt

.

.'

,

Aos p,is e familiares, !lS noslilo!i camprimêoto8.

.

Hospital '�araguá
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"ORREIO·, DO, POVO,

MaRael F. da. COita SI Jnd. 8 Cmn.
CGCMF. - 84.431.816/0001

-

. ,

Relatório .da Diretoria'

,; SenhorEls' Acionistas:
Atendendo disposições estatutárias e em cum

primento:à leí a diretoria da firma Manoel F. da

Costa S.A, Iad, ,8 Com. com satisfação apresenta.
VOl!l88 apreciação o balanço geral encerrado em 31
d'e dezembro de 1974. eoats d-.; lucros e perdafl,

.

ßem oonio o parecer do conselho fiscal.
,

Pelos documentos apresentadoa ficarão 08 se

nhores acionista. pedeitament. inteirad08 apresen
tados a situação d� ,�ociedade, bem cemo seu

.

de- '

senvoh!imento, ficamos entretanto. na Bade '.
80CI81 a

disposiçãO,
.

para os esclarecimentos que nos forem
solicitados.' • _

'

Itapocuzioho-Jaraguá do Sul, 25 de novembro de

'1975
Manoel F� da CoSt8" - Diretor Presídente

,

,

.

CPF 104021369
Wand. H. da Costa - Diretora Oomeretal

,
'.

\,. ,

. d,PF 104()21369

Balanço 'Geral - encerrado,' em
'

3 t de
Deze.bro de· t 974

Disponível
B. Brasíl S.A./Bradesco 'S.A./Caixa
Imobilizado

• ,.
_, I

Moveis e. Utensiliosl Ferramenta8/Máq e

Motorr s/ Veiculol!ll hnóveis/Benfeitorias
Semeventes]Ota -.

'

Re�valiação 247.787,51
Realizàvel

BNDE/Sudene/Dec. Lei 167/Sudepe/TaXá
MellíÕr,.mento/Adic. Lei 1474/0brig.Elet
Coop. Elet • .R. ·Sras./OQrig. Trab/L�tr8e .a

Receber/Dep Obrigo Trab./Obrig. Eletro :

brasImp.Ret.Fonte/MerQadorias/Fundesc
A.t, Imposto. Renda

'

"

.2ãü',661,16
Cbritas Cor:npensação
Ações Caucionadas 2000

�."""i.r

PA88IW o.
.....

. '486.490,72

Não Exigível
Capital/F; de 'Reserva/F. de Desenvol-.
vimento/F. Ind. Trabalhililtli/F. ReH.

Especial/F., pI Instalações/F. Esp. Aum.
Capital/F. ·Pre_visão/F. Dep. cl Reav./F.
de . Depreciaçio
Exigível
Ctas' a Pagar/Gtas Corrént8s/Lucro 8

Di.p. Assembléial Tit. a Pagar/FuDru�
ral/Prev. :So'c. a Rec IImp. a,' Pagar
FornecedprtlllI

.

COr,lta Compensação

250.382.49

236088.23

Cauçí).o da D�r.toria. 20.00

486490.72

Demonstração da :Conla· "Lucres'e Perdas"
. em 31 de Dezembro de '1974 '

DÉBITO C'RÉDITO,
'

CONTAS
.

29.698 38 "

253.250,93
'111,02

Fretes e Carretos'
Merc8dorias
Juros e Descontos
'Lucros e Perdas. 33.025.74

.

Prev. Social 13.' 64.24
Sal. Familia

.

3.472,41 ,

Desp. Gerais 21,1.868.99'
Pis \ 2916,90

.

Mão de Obra
' �.i94.00

Fundo �de Depreciação 770.57
Fundo Reserva 15.047,48

• 283060,33 283.06Ö,33
Itapoeuzinho.;.Jaraguá do 8ul, 25 de n,oveml)ro de 1976

, Manoel F. da Costa � Dir'etor Presidente
. , -CPF-, 104021569

Wanda H. da Coita - ,Diretora Comercial
-CPF- 104021369

Yveane' A.S. Gonçalves
ORC ..;;.80'- 7638 ..,...CPF- 093090989-53
'., - / .

,Parecer do Conselho Fiscal,
Os abaixo 8isinados membros do .CoD8sJho

Fiecal da firma Manoel F, da Costa ,S.A. Iod, e

Com., tendo exami9ado o Balanço Geral, 8a, cont�.
de Lucros' e Perdas. e !lemai. d90umentos ". escrI
turação, dtlclaram t6r encontrado os mesmos ·em

pel'feita ordam @ reco'mendam por il!lso a .aprovaç!o .

da Assémbléia Geral Extraordin8ria .

,

Itapocuzinho-Jaroguá do Sul. 25�e o?vembro, d�. 1975
EugêDlo VIctor Schmockel

. CPF- 004364229-87
Oetac1lio Pedro RaiDfIs

I CPF- 104Õ72409
Waldemiro Alcides Trapp

,

CPF- ' 006625559

08-.1 :a�,-7!!!!!!'&!l!!!!Í!'!!!!Í!!!!!!!!!!-",!!�!!!!!!P!!!!!!!!.A!l!i!!!!!!G!!!!!!!!,!l!i!!!!!!1!!!!!!!!N!!!!!!!!A�'_3,
OS dez

·

do ICMmais.

,Foi hliciado pelo Pr.fei- .

e Ildemar Dornelles todos
-

to Eugênio Streba ciclo de. do Li�on8. Olube Centro CI

reUniõ81 Com êlubE!s de mais alguns indioado'! .

seniQo e demais 6r-gãös pelo Lions Olabe Cidade
de atu!ilQão em, n0880 mu· Industrial, juntadas mais
nicípio ,isando', 8 panici� a particip8Qão efeti'ß da
pa9ão co�unitária DOi . Comissão Municipal de
projrramas de festejo do

.

Turismo, serio os res-,

1. �. Centenário do Muni�.· PQDS"�is pe,lo tr.abalbo
'cípio 8111 1976 Inicial- em 'Jaraguá no tocant.
mente li r�união foi· com 8 Difulg! Qão e lmprensa.
representantes do Lioos

.

Na opo_r&unidade O Pra-.
Clube Oéntro • Oomissão feito Eugênio Strebe fêz
Municipal de Turismo;' 8mplo relato do ·que pra-

) tendo ,também. p�rtioipa·' timde 8 àdministração'
do do encontro 81guJ;ls COD) relação 8S feetivida·.
repre8ent8nt�s do Lions des no pr6ximo 800, 1i18'

Clube Jartaguli Cidade liantando que os démais
Iodustrial. Para estes 6r·

, 6rgãos de atuação tarn

gãos em apreC)o e.stA re* bêm lerão ,iliitadol . em:
, , sertlda' o·ma participaçio loa8 reuniões paca uma

Um morador do Ribeirão da Al�a� no l Rio detiva no preencbimento. par,t'cipaQão efetiva. Além
'

C.erro, que 'tem a8 iniciais R.B.) amigo da "Indere Seile de cargol
.

'088 dltersas desta. comissão", serão
está espalhando entrá 'os moradores da região qUe comis8õ8s internas que compostas a di 'promo'

.o� �o16nd já despediu o 'Schmöckel e ,que 'o Gover� fotamti9 a ,O o. Di i ii '8 ã'o . çõe·s.· reoep_çiio e hospe
Dador está por um fio, 1ependendo apenas de uma' Cer;ltral OrgaoiZildora � dagem., além da de trãn

providência do deputado,'que vai tomardaqui mais Coordenadora dOIil Feste- eho 8' atendimento de'

alguns diaB. Será que a coiss 'está tão preta?' Por JOB do "ANO 100'; de Ja Dl gência. ESl81 Flob-Có-
favor, diga alguma COiSB, para tranqü_ilizar C?8 n08�

.

régoA do SoL mislões lerão: dirigidas
80S amigos, que já estão em dúvida, pois, \ n&nhum,

.

Os dois clob'38 da servi· . por om' presidente, om

jorn'al escreveu à. respeito. Asa. Um LeÍtor assjduo. QO e mais a CMT desen- Yice, um ·t8l0areiro 8 u�
Resposta: Nada mais' traliqulfo é '0 que Você 90herão atividades juoto lIIeoretário, idêntica for�

acaba de afirmar na última' trass. Se nenhum jor- • Sob-Comissão de Di-' mação diretora da Comia
esc.reVft é 'porque nio eXistiu Dada di�so qu� al� 'fUlg8Qio e Impfensa 'são Central; cujo Pre'si;
gUDS' depitadoll frustados vivem dizendo' por Rf. Mas .. competindo-lha 8S uivi-. dente nato é o Prefeito
para tirar a dúvida seris bom' qu� os duvidos,os dades relacionadas oom Eugênio' Srtebe pois ci
fizessem como fez São. Thomé - ver para crer. Peçam a difulgaQão, ,impreD�a 4! ..ploprio coofirmoú isto

para o Roland levar os' crentes.8 Capital, 'para m,os-, atOB nfioiais. Ficou deci� Ob reunião mantida 'com

tra·r.,8Q vivo. o qua' �étll dizendo por 8q�j. Eles vão, dido ·no encontro ql19 os os olubes de 19rviqo 8

ter muitas aurpress@, porqué a mentira 'te·m. perna ••nbores Aldo . Pine'ra, OMT,,·
curta.

.

Horts Tein; Jtsê Bahia·

-, SABADO

Manoel 'f.-' _a' Cosia
.

6.ß� lid. e Cum.
.

CGCMF � 84 43t.8!6/0001
.

Assembléia .Geral Extraordinãria
. ;Edital de Convocação

São convidados os ôenhores Acionisté!s d'es
,
ta SOCiedade pars a ,Assembléia 'Geral Ordinária,

. que .erá :-ealizadil na data de 31 d� dezembro de
197b às 9 heras, na sede .soetal a Bstrada Ira

pocu'zinho, Jaraguá do Sul, SC, " fi!" de deli�e�
rarem sobre' ii seguinte

. Ordem do Dia

1) Exame, dlscusaão e votação do relatório
da diretoria, balanço gerlI, perecer do conselho

fiscal' e contas reflrenfe's ao exercício de 1974.

2) Eleição da Nova Dtretorta.
,

3) Bleição do C,onielho Fiscal.
4) Asauo,los Diversos. ,

.

/,.
Jaraguá do ôul,' �5 de nevembrode 1975

: Manoel F.· da Cesta - Diretor Presidente
CPF - 104021369

AVISO: Achem-se ii disposição dos ..t,Srs.
Acionistas. no escrttõrío da soci.edade os doeu-

.

mentol a que retere a ert. 99 do deereto lel n.O

2 6�7, .de 26 de setembro, de 1940.

� Mlno'el f.
.

�ß 'Clsta, s.�. II�., I . Cum.
CGCMF -' 84.431.816/0001

Assembléia Geral Extraordinária
. Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores AciqniAtlls
desta Sociedade, 'para a Assembléia Geral Ex�
traordinária, à reaJizar-se no dia 31 de dtlzem
bro ,de. 1975, às 8 horas, D8 sede socíal à Es
trade Itapocuzínho, Jareguá do Sul, S�;, • fim;
de deliberarem sobre', a seguinte

Ordem .
do Dia

.

,

1) Aumento' de Capitsl de CrS 57 000,00
.

para Cr$.171.000,00, mediallt\t aproveitameDto de
Cr$ 114.000;00. como parte do f�ndo" Esp. pl
Aumento de Oapital. "

.

.

.
.

H

2) Áltêraçàó' (t08 IFtat-utoB. Soelai.-
-

�.
"" .

•

3) A&II"untos de: interesses geral da Socie
\lade.

'
,

Jaraguá öo Sul. 25 de novembro de 1975
,Manoel F'. da Costa ;_ Diretor P!'esidente

'CPF - 104021369

t Agradecimento e Convite
para Culto de 30.°, Dia

, ,

05 familiares do inesquecível Sr ..

(lÜNTHERWILLY
ainda constern.do. com. seu falecimel!lO,

vem por e\,e meio êI.gradecer � rodos que· os
confortaram neSte doloroso transe por que pa8�
saram, remetendo nôres. coroas, manifestaçies
de pesar eo.os que aeomptloharam O· extinto' até
a ISUI últirria morada. . ,

Por ou,tro lado, convidam pareOles e pes
soas de suas relações para o culto CI ter lugar'
no próxiino ,dia 06 de 'dezembro, às 20·horéis na·

Igreja Evangélica Lutheraoa da Barra. do Rio
, Cêrro.

I
Por mais es ie ato dê fé· e

. solidariedade Icristã, antecipam sinceros agrad)écimentos.
'

Escre.ve . .'0 Leitor
Senhor, Redalor: r

.
,

.

Conforme publíceção
.

do Diário Oficial. do Estado
d, SlJnta Catarina, constam abaixo -os dumunicípios
que 'obtiveram o maior índlce de arrecadação do ICM

.'
- Imposto eõbre Circulação de Mercedertse - no.:

decorrer dos meses de Setembro e Outubro de 1975.

Setem·bi'o
,

Cr$ 21.169.308,17
Cr$ }12.720.17�,96
e-s 7.613.606,20
'e-s 7.191369,68
Cr$ . .j 177.073,94
e-s ã 646.802.85

1 - Iolnville .

2 .- Blumeneu
'

i --:" Florianópolis
4 - Lages
'5 - Chapecé .

6 - Jaraguá de) .Sul
7 - Gnctúma
8,- Itajaí
.9 - Brusque
to - Concórdia

e-s 3612.866,15
c-e 3 á01.287,OO
e-s 3.209182.66
e-s 2 961.3�1,00

.O.utub·ro

'Cr$
. CrS
Cr$
Cr$
e-s
Cr$
CrS
Cr$
Or$
e-s

1 .

- Ielavílle
2 - Blumeneu
3, - Laies

• 4 - FloriaDópolis
6 - Chapeeõ
6 - Crletúme
7 .;... Tubarão
8 - Jarlguá do Sul \

9 - Irajaf
10 - .BrusQue

!2.420 207,61
14.966.239;17
7 •.356,452,66

. 6665.827,30
4.21,1.106.99
4.172:716,66
3.777.942,12
Õ 688':536,67 (

3."80807,51
3 038.888,0.

Síndíeato dos Trabalhadores nas
. Indústrias Metalúrgicas Mecânicas
e, do Material Elétrico de Jara...

.guä do Sul
Edital de Convocação

. .'

, '),' '

Pelo presente BDITAL flcam convocades todes
os associados ou não do Stndlcare dos Trebalhadore•.
has Ind.ústrias MetalúrgiCas JV�ecâllicaB e do -Material
Blétrico de Jiraguá do Sul, para 'Assembléia Geral
'BxtraordlniÍria ii realizar;,s� em, sua sede Social Silll a

,

Rue: Padre Pedro franken, 163. lJ. 16,00 horas do dia
06 de Dezembro de 1975. ou em .seguodll convocação
uma bora após, no'mesmo local. eo'rn qualquer núme
ro de preselites,. pari deJiberlirem lobre ,I seguinte or-

, -dem do·dia. ,. - "

1 - Discução e votação por' esc.,rutioio secreto
d. outorra de poderes' \10 Sindicato 'dos Trábllhadores
Oill Indústrias Metalúrgicas Mecâoicaa e do Material
Elélrico de Jaraguã do Sul, para firmlr e formaHs'ar.
cô'm as empresas da categoria respecfiv3, represlDla-

.

das. por leu Sindicato, conveIlção ou dissídio coletivo,
tudo d.do de acôrdo com os artigos 611 à 626 da
Consoli�ação das Leis do Trabalho.
','

,

-

, '.

Jaraguá. do Sul, 01 de Dezembro de' 1975.
, .

Celso SalQstiitoo Medeiros - Presidenlé

R.euniões' para., delinear
lestejos ..do Centenário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO, POVO

.,
óá missão divina da mulher parareeuse, para Ior

mação morel, eeptrítuel e cristã da juventude.
.

CREIO'
na função comprovada de cadinho provldeuclel

de miscigenação de rodas as elnias de globo, pare o

evento dumciJ luventude vjlQriosa em testes de htgldez,
vigorosa, pela ginástica, esbelta, viril, varonil, heréldl
ea; e cujo brasão tem na eretlbílldede do pinheiro um
dos mels expresaívos símbolos do mundo.

.

CREIO

..no. amor dessa juventude ativa e produtiva à or
dem como bese, à paz como ideal essencial da' Hu
menldsde e à comunhão geral sem segregectonísmo
de raças, cor; classe, religião e ideologia;

CREIO
ne Federação Brasileira com justiça rápida, com

plenitude de igualdade de direitos entre os . Estados
seus membros, epoteds ne autonomia, dignidàde e pa�
triotismo.

.

,

,CREIO ',',

�, !
•

no ecetamente hicrãtieo ii Carla dOI Direitos do
Cidadão e cuja medula é ii Liberdade e cujo reglme
institucional que ii asslilllur,a é a Demccrecte, onde ,o

poder emana do povo e pelo �VOIO unlvereel,' direto
'

e
secreto.

.
. ' .

CREIO
<'

,
no .mandamenro .do Sermão di Montanha, Que

nes aconselha a 'perdoar .e amar oe DOSSO.s inimigos,.
,

.
'

CREIO
�

, .

num Parana cristão, reodo o plÍtrietisn10 por norma,
a tolerêncta come dever' e a tncorruptlbllldede como
lel, e eooperando com todas' as suas forças materi�is
e espirituais, "ara a construção de um Brasil po.tência
de primeira grandeza ne, concerto Internaeronal,

VEND'E-SE'
.' Uma KOMBI.69, em bom estado.

••••

Três (3) cãezinhos da raça "Dobermann"
(prêtes], ao preço de, Cr$ 100,00 cada

.

Tratar à Rua Pres� Bpilácio Pessoa, 71
Fone 7l-0õ91 com Alfonso
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SABADO 06-12""7&

,
'

. Henrique
.

Maia j ...
..

Parasaase I .. • ,

Arnoldo Alexandre' Dr. Avaro
x .

,

_......._, .....;.. -

B de lutoria do pranteado' prof. Raul Gomes,
recentemente falecido 105 86 anoe de Idade, constde
rado que era o decano dos jornalistas parenaense, o
crede objeto deste trabalho e-que tem exatamente o

título que usamos. Ei=lo::
.

CREIO
Dum Pa.raniÍ próspero, rico, culto . e 'forte pell

Breslltdede e respeitoso da humanidade,
CREIO

, ne educação ,ministrdda pelo critério da vocação
visando garantir otrcio e profissão I cada eonterrênee
nosso, de ambea oe sexos.

.

CREIO
80

-

trobalho, dever social, .D.a labor terapia' como
medlcína regenerertve infalível e na, fé sem hlpocresie,
como as ínvlctea forças coueolldederes da peraonelí
dade hum�n..'

'

CREIO

r;;::.;e�:;'
J II' ADVOGADO II i
J ,

EI:I,crit6rio 80 lado da Prefeitura i
,1 .",

.... (JARAGU�' DO SUL .' "

.

i
.

:=::===;======�============== �e--_'__�"'_��

Advogado
OAB/SC: 1737 OPF: 019174049

Consultas, Pareceres e
.

Ações
.Inventàríoe, Acidentes de Trânsíts, Seguros,·
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desqultes,
Cancelamento de Protestos, DefesasOrtmínals e

Fiscais, TrabalhO e Previdência .Scclal, Aces-
,

Boria Jurídica às empresas em geral.

EXPEDIENTE

'DR.· 'IVO' KAUFMANN

�

As'3.lIs f�iras
-,

das 8.00 às 18.00 horas, e
a08 sábados. das 8.00 às 12 00 horas

I
;
Avenida Getulro Vargas,' aSo,

. .

C?rupa Santa Catarina. I.

CIR,lJRGIÂO- DENTISTA'
, (a.R.01 N o 385)

- ATENDIMENTO

(Somente çfhora marcada)
Segundas à sextas Ieíras: 14 ã. 18 horu
\ Sáb.dos:,1.0 às 12 hora�

R. Preso Epítäeío Pessoa, .4,05 ,;_ 'Jaraguá do Sul
Telefone 72-0282

.

1

. . A
.

Máquinas de calcular. ELETRONICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

--,

.

somadoras e duplicadores.�:�'''"::�:'"j
Revendedor eXéluslvo para'a região

§OCo Gráuftc�r Afenida ICfdfà:
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de t ano ...... Assi,stência Permanente

,

, Escritório'

A ·CO'M.ERCIAL
ADvaCAêlA - COITABlUDADE .;,... SEGUROS
Antonio José Gonçalves

BeL em Admiuistração de Empresas'
YvormeAttce Schmöckel Gonçalves.

Téc'nica' em Con-'�bilidadeCR�(SC)'7 638,
CPF

.

093090 989-53
Rua J (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 7%-0091 '- Cx. Postal, 19

laragoá do Sul - Santa Catarina
Recursos fiscais e administrativos - Contabillda

_ Serviçó de marcas e patentes - fotocópia", de
Legt8laç�o trabalhista e INPS - Seguros em. geral

Serviços aéreos Varig
.

Desde 1944 à serviço do progresso de Jaraguá do 8ul
�

.' .

B,ebidas·. Max . 'WUhelm
CGC.MF. 84 429 869/0001 -- 46

,
Assembléia Geral Extraordinária

, Pelo presente, Iícam convidados -os ssnho- .

res acionistas desta sociedade, para a Assem-.
bléia Geral Extraordenária, a realizar-se às .15

I, heras 'do día 20 de dezembro de 1975, na rede
social, na rua Joinville, n.« 594, na cidade de
.Jaraguá do Sul, E8tado de,Santa Catarina, com
8 seguinte '

.
.

Ordem do Dia
1) Aumento do capitalsocial de Cr'.4 600.

II

000,60 psra Cr$. ,11,700.000,00, mediante a In
corporaçãe de reservas livres;'

2) Censequente alteração do 'art.", 5°. dos
Estatutos Soeíaís; '.'.

i\) Outros assuatos de Iateresse social.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de novembro de.1975'.

Moritz Max WilheUn, Diretor Presidente"

S.A.

'Leia e assine
\ .1 .. Motorista, não

faca,' do, seu
Carro uma arma.

.

A vitima pode
, .

A

.

ser voce .

este- '

Semanário
.'

Irmão:s Emmendoerfer·'·S.A.
Peças e Acessórios

"GM"
Oficina Autorizada

"GM" ,

PostQ "ESSa" ,

? seu conceSlionário amigão,. mantém plantão de emergência aos' sábados e domingos
E�trega' Automática LIQUIGAS .

Venha e -verifique. os Olrros, da linha CHEVROLET�que lhe oferecemos e constate o

maior desempenho
,

maior· estabilidade
maior espaço

maior conforto,
. maior economia

Banca de Revistas

SUPREMACIA EM SERViÇOS

'. ,Produtos, FRIGIDAIRE
Fitas K 7 Stéreos 1

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
. FONES: 72-0060

'

. -'.) ,\

JARA,GUA '00 StJ�'
72-0769

SANTA,CATARINA
72-0969

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�rrelo nos
,

1., .

�

·(spGftés
.

5�mpre que elogh�i a DOSSi! Cornissãe Muriiciínll de Esportes, Q fiz.' (Je
maneira .des mais sinceras e acrme de tudo réconhecendo como. crüice esportivo
OS esforços. de �1!1a. plêiade äe jovens que procuram dar, de sí, pare que nosso es

porte selontare lenha melhores días, pois' até bem pouco ,tempo nós mesmos reco

nhecíamos que ii ·ef'1E ':,não vtnha desenvolveudo um 'IrabaJho planificad9 como o.

dll IIgora. Creiam oe senhores que como hoje em dte ludo' gira em forno Gfe ". tn-,
veSlimenf?' Itnancetro, as aplicações da aluai. a,dminisfraçãq p.ara com III .CME . na

contrataçaQ de protessores de educeção física que aluam como técnicos. vem sen

do recompensada gradativamenre: Inclusive os bons resultados colhidos lá fora

por nossoe valorosos atletas. vem' se copsrüulndo num trabalho de reteetonemento,
público, dosmais efícezes para ii nQssa eldade as vésperes de· seu ceriienérló.
Depois de nossa feliz epresenteção..'em Chspecó e sucesso meta evidente da CME
eslá aí néls dlspures de 3,a OIE (Olimpiada Jaraguaense Estuddntll) que revelou,
verdadeiras promessas em vértés. modalidades. culos etlrees serão doravante trabe-

�d�
.

. .

.

,

t
, .

... . ',"Y'"
;. � :.;t i ..

, Festival d6 t'Baêpéndi �"j�i ,( m (
..", �I.'(

" .,' 'i·!tO < r • '. 'In :Hf� '. .J. r.\ .iU u
1

,. '. t';";:'.J. �I ,....; t. ..,

Hoje e amanhã. o C.A� Baepsndí promo.verA,. interessante torneio espor-
tivo acompanhado de um g(J'sto·80,'ch'Q.rra8e�" 8. tendo por local o estãdío Max'

Wilhelm.; Os jogos' serão íuleladas às' Uh! Serl.a x Kchlbaoh, õotafogo x Juve-

nil (Baépnedi), D. Pedro II je W.F;Ç1 (eqo.\,pes:N'venis), Àrsepum x Prefeitura de

Guaramirím e no jogo de fundo. 08 j Gornos de Jar;aguá enírentaeão os· de Gua-'

ramírlm. No domtngo já a partir das ·Sh ,Weg x Msnegotí, . Jarita �X Vet�r8nos
do .

Baependí, MO'ças _da Weg x Moças de Coru.pá, D.' Pedro II de .Çorupá x
.

Estrêlla de Nereu Ram,os e ne jogo (Ie fundo C.A.. Baependi e "Rió Bfâàeo de.

Paranaguã. que vem a Järsguá por oot;. de Cr$ 1.500;OO,'maÍII estadia para 20

.pessoas, Prestigie. com sua.' presençavao Festival de Confral,rnização e in-

centivo do, Clube Atlético Bsependí,
'

.

Estrêlla cönqúísta maís um título
e

• ;: ii:

'.� De forma 'Invícta 'o time de Reaato.Demathê, o Estrêla de'; Nereu ,Ra

mos, conquistou o titulo de Oam'peão do Torneio Leopoldo Vercb (OPi\) pa-
.trccínsdo pela Liga Jaraguaense ds Desportos, ao abater por 4x'Í o ·time do v •

Acara1. num reeultsdo justo, mas tendo o Acaraí uma justificativa para a der

rota, por, não ter contado com es préstimos de 88U treinador Z�ca Lanznas

ter· e pela falta da 4 títuíares..4Xl fo� um placar duro psra o tioie da raça, aias

que confirmou a supertorldade do Estrêlla de Nereu Ramos, que recebe OM

eumprtmentos desta coluna esportiva, por 'enriquecer .sua sala de troféus 'com
.

m,ais um importante ·!'caneco". .
.

'_'. ..',
.

,

,
, .

.

, Tubarão, sede' dos. ,Jogos. Abertos de ·76

, '.

Nova 'Cancha Esportiva
\

(j G,rêmio' EsporliYo Indumak. que. congrega os colaboradores da Jn-
dústri'a ,de Máquiriiú!I 'Kreis da Ilha da Figueira.· inioiou 'nó último sábado as'
obras de implantação de sua cancb!l de esportes: ApÓs concluída, abrigará
d sputss esportivas de 'Futebol de 'Salão. Völe'i .e Tênis.�.e Campo, 'além .de,lo
cal para a prática de Tênis' de Mesa •. Nossos cumprimentos aós compa'nbeiros'
de Eduardo Schmidt por dotar nossa cidade de mais um local para 8 prática
sabia do esporte" tão ,bom 'para o corpo humano. .

. ., ,

A cidade de Tubarão foi escolhída pelo Conselho Técnico dos JASC
• 1.

_ pomo a cidade sed!3 dos próximos Jogos Aqertos:de Santa Catarina. cuja escolha

deu-se na capital do Estado no 'último sába·do. Além da cidade suliria oO.nc·o-·
i"iam park o sediamento da promoção Láge$ e Flori30ópolis, que já sediaram

.11 competição Sem maiores comentários pergnntamos; ,8e, 'gim ,mes antes Tuba

não tinha condições para sediar o acoÍlteçi'm�nto, como é 'que após"o's JASe

de Chapecó tein condições, Coisas da crr dOIi' JASO. E passaremlJs Ü centeD'á�
rio s�m um' incremento valióso· aos festejos,. o sediàmento da maiQr competi
ção poli-esportiva do' Estado.

.

.

Escritório"··de·· Advocacia

,

...

, E M P RE S Á R lOS T U R IS'T A S,
a VARIG sente· se' bonràda pelo que pode fazer pelos sen.B' ne�
gócios e passeios. VARIG e�tá presente ßm . toda "parte do

mundo, beneficie.�e dos se,us.serviços.
. .. ,....

Peça informações à. VARIG.
Av. Mal.'Deodoro da. fODseeá. 122}130 - Fone 72-0091'

,

. Jar8guii do Sul - se ,

'VARIG - VARIG VARIG

D�meua'rquivo para vo,cê
Ê IMf,ORJANTE····TER. ··ORDEMY·

.

Dr. E d g a r O u't r a
Dr. O smar Outra
(Fiscal de �endal Aposentado)

Advogados

Defes8s fiscais de qúalque'r natureza - ·CobraDças - Inventários· Desqui
tes - Alterações de Firmas � CODustos - �cidenhts. 'de Trânsito - cDefasa8
nB Área da� Fin8n.ciadoras - .Mstéria Trabalhista. Viaja-se a Serviço dos

Clientes
.

.

Hpa Heinoldo Rau: 550.·.! fORes: 12·0154 Escritório � 12-0301 Re,ldéncia.
JaraDul ..do -Sul. '

Já dizilt Santo Agostinho: "A ordam con

duz a .Deu.". N.ã·o menOR incisivo á o dístico de
nOS88 Bandeira: "Ordem e Progre,sso". Diante de,
tais uidências, fácil á deduzir que a pedra sngu
lar da qualquer organização de-ve ser a ORDEM,
,a disciplina. Ordem' e disciplin·Q entendidas como'
um conjunto de normas ,práticas tendentes a es

tabelecer deveres'. 8 formar o cariHel.", a educar 8

responsabilidade.
.

,

'

A ordem' é imprescindível a qualquer o.rga·

nização e em qualquer circunstância. É útil para o

bom entendimento entre os elementos de uma mes

!:Da ·empr,8sll. É.,�ecessária para o ·6xato cumpri
mento das obrigações de cada um. De'e ser coe'

rente 'nall IJU81:l causlis para se tornar eficiente nos

eeus r8sulta·dqs.
Presidindo a tudo, deve a,ordem ravestir"se de

um ·caráter formativo para' que se tarDe consciente
e consentida e não imposta e slJbser\liente. Impe
raudo em tlldo, deve ela ser ,sinôdimo de discipli
na. Discipli'na orevl'totiu EI· não,rApl'essiva. Impor
tAn'lo p�ra lud<;>. deva ser elá a fonte principal da
formação do s�n.sO da responsahllidade. que Dão
busca tanto o .que a,grada, mas o qUB forma:

O espirito' de ardem, "oitiva ·S9. ape'rfsiçoa 'se.
Não á frotõ de um gigantisIDca in·telectual. nem tam

pouco susoeptível de. operações exoêntricas. Não
.

,< ... : ,
�.

Notíci'3S ,.,Diversas·: NO,ticias
Uma c;las.�atra�ões .da festa de .São . Se,ba;;tião' .em

1976 será· a apresentação. do Coral UnÍ'versitário de Flo
rianópolis; integrado por 75 vzes. Os festejos realizar'
se-ao de 11 a 18 de janeiro.

'';'
v

f

x' x·x' '.,

Os sEmhores . Aldo Rome Pasold e IrineU José Ru-
.

b,ini, respectivamente Diretor' da Faz�rida e Assessor' 'Ju
rldieo da, prefeitura desta cidade, ,Participaram recente

Illente na cidade, bah1eária, dt( Itajaí. do 1 o· Curso d'e Re .

organização Admhlistrativa âas'Prefei�uras MuniCipais,
.

O
.

CUrso tev,e' como p,atroéinadore� a Secretaria de' Interior
e Justiça em convênio :com a Sudesul e aUFSC•.

xxx
\

.Prol. Paulo Mor.etti
.

.

pode provir do' desconhecimento, nem do de8res�
peito à hierarquia de vaIares .. Não deve ser a' re�
·sultante da confusão no emprego de meios, nem do

esquecimento dos fins.
.

. Quando o espírito de ordem se toroa mais
difícil de lier (lu1ti.8do� Qoendo' somos solicitadOs
em mil.frentes. p'remido8 p�la fdta de tempo', so ..
brecarregados de eue tarefas. esmagados pela au-:-·

lanohe ét e afazeres su.r gid'os 80 mesmo . tem po . e

hOra. Tude isso pode fazer negligenoiar esta. i'm�
portante ,irtude, convertendo, não raro, 9: boa von

tade em fqlCaBso. comprometendo o $ucesllo daqui-
19 qUB plaDE�jaDiOfl.

'

.'
.

Cultivar o espírito de ordem é fazer .' dele o
.

pedestal em' que assentarem()s IJ potênClI impulsio
nadora d� tudo quanto planejamos. Planejar., ar-,
glinizar e executar são estágiolS It qU9 a inteligêu
cia, a ,ontad� e a 89nsibilidàde devem convergir,'
para impulsionar solidas ràzõas de vitória em tu

do quanto realizamos.
.

Imbuídos. desses .prOpósitos, exornados de
tão im.portant� qualidade. bumans, c9nvenQ&mo
n08 d�. que,os bons resultados são frute; não tanto

de bpns planf'j'lmantos, mu principalmente d.a
.
bons e fiá,ia exeoutores, cuia' ação S8 fundamenta·

na dioiplioa. cuja mela se' harmoniza com a ordem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Cata

rina, encerrou os trabalhos ordinários da Sessão Legislati
va de 1975. Segundo seu' Presidente Epit�do Bitencàurt,l._
o período de sessões deste ano apresentou "um sal'dó)
político .altamente positivoU ,e um "apreciável réndimen··
to dos trabalhos";'

. ,

x x x

'"

Encontra-se em fas' experimental" de .testes nas

centrais de .@Iumenau. ,Brusque, ltaj�í, Jaraguá do, ,Sul e
Florianópolis, o sistema DDI"':' Discagem Diretà lotet:-.

. nacional -' que es_!:ão .s!,!ndo tes�adas. pela' Teles� e Em,
bratel (via Satélit�. Intelsat).' "

·x 'It X
.

A utiíiz�ção do sistema DDI. agora em período de
testes: os intéressados 'poderáo�fazer úso e comunicar-se
com as principaIS cidades dos Estados Unidos e Canaäii,

'In�UBlrils Rellidas lorUluó 8.ft.
�.;J _ _. '.

CGOMF N.O 84 430 149/0001-90 '.

.. Às�enibléia ,Geral Extraordinária..

Conyocação '

São c'onvobados os' Senh,ores Acionistas
da INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGU! RA.
para reunirem":s8 em Assembléia 'Geral Extra�.
ordinária, a realiziu-se DO dia Si de dezembro'
4e 1975; às nove horas, na sede '8<\ciel, a rua"
Rodolfo Hufenuessler,7i5 ii fim de deliberarem
sobre 8, seguinte ,

c

ordem do, dia
.

1.0 Aumento do Capital Social com

aproveitam.to de reservas de Cr$ 300'0000,00
para crS 6.000.000.00 e - Q;onseqüente alteração;'

-
.

dos estatutos .' .

Jara,guá do Sul, 1.0 de dezembro' de 1975.
.

.

Dietrich H. W. 'Hufe'nuessler, Direto('c PreSidente
. ,

_"!'- .....Ii•.

.'

que pro.gressívamente será est�ndlda a outros �aís�s do
mundo que ofereça condições -técnica.s para' :'integrar :0
circuito.' Seu registro' na conta telefônica será atit,O'ináticö. ,

x x x

.

A grande atração do Torneio ' Octogonal'; qu�' Qra
está ,�endo disp'utado na Bahia. será a presença.do "Rei

. Pelé vestindo a camisa de seu ex-clube o Santos F.C •

no 'jogo de amanhã córitta o E.C. Bahia' na Fonte Nova:'
Pelé recebeu autorização do Cosmbs de.NoYa Iorque,
entretanto c.oodicionou sua presença neste jogo, desde que .

patte da renda, fôsse rev�rtida em prol. do natal das
crianças pobres da Bahia.

. x x. x'

Na tarde de sexta feira dia 29. no Palácio dos Des

,pachos, o govf!.rn�dor Konder. Reis'. sanciono:u öl Lei Cpm
plementar n.O 5 (Lei Orgânica dos _Municípíos) que revo

ga a Lei estadual' 1.084 de 1970. ,O'1l0VO t�r:mo Jegal. es·
tá disposto em ·266 artigos e entrQu em vfgQr na segua- ,

da feira.
.

,
"

'. .' 9i1!c�Iou, ��. 22 de nov�mbro,. '11ltiÍnq., .0. 'primeiro'
n(lmer9 .dó Jql'riaI de OPINIAC> da cidade de' Canoinhas .

no' plaDéllto' hórte catarinense"' Mtiit9'C Dem ':êstruturado e

com' ótima. apresentação, sendo: seu clirétor Cirineu
Schcifàscheck;'�· impressãb"é'''ém 'Ôff:sett" um. dos meios
d�"'impress�o"-mais modernos"dentro 'dd jOrnalismo.. .

"

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

A' sf!ciied.d�. flóri�D'�poUtana reunir-se':á, rellt"_
ANO LVII

,. �A'RÁGUÁ DO sUL (SANTA. OATARINA)' SAbado 6 de Dezembro de 1975
vsmente no pröxímo dia' 12 do "ßorrente; ·qU8()

I

,
dois de seus maís' Ilustres filhos' �e unem pelos Ido

,

' " ..', ços Bä grados do matrimônio. '

'.'
_ ,

a-

.Mlnístêrio- do Exército 'III:, EX _' ',', 1- d a'
,

R 'I"
•

.

.. .Na,meQcionada da.tB a srta. Rosárra de FreÚ,
5 a, RM!'>"5" ii de GPF' Le te'" t

'. ',Y 'O
. 'a'',r 1 a' ,Ribeiro, futur,a acadêmíca de Educação' Fi'sica e f'&

�:" '
'. _. �

,
.'

. s e a arl-,
,

,
"

"

,

", ,lha d.il��a 'do dr. Err;t,ani �81�a Ribeiro, MM,o Ju:-
• nease Bt, BTL 'de Infantaria, R.C. de FJoriaD6polis�Leáte - AtendendO a' de Díréíte da. I 8 V�r8. CrImmsl,da Capital e Mari!

.
' . "orienhtção �e RI. o Rotary.Olube deElorranõpolís-

Elena d� Freitas, �ibeIro torna�.s�,1i a .espesa do

"EdItal de :bo�vocaçãö �omiíHllj' Last•• e,leglo na_I�� últimareuniãõ o presldante II 'fice,
. ISt: ,Ed!D,r, �J,'aga �Ima •.

acadêmico segundo!'llista, de
, para O ano rotarlo.1976/1977. que r�palu,na. pessoas Re!açQ8s InternaCl.onBI$ e, chefe do Gabmete do

Faço saber que, de acôrdo com r, as "Instruções dOi rotarianos Peulino Va.ndresse.. n e HamÍlton Beret- ,

Reitor' d.a U.FSC, ,filho. d,o 81,'. Edmundo Ferreira Li'
'

'plua o -Bxercfcio_ de apresentação da ReservéI. em'
. ma e MlraDl Br gL'

'

1975"" batxades pelo estadó JY1àior do Exércuo oa re-"
ta, resppctl"amente. Cu��rimentol desta. colusa.· r .'

'

A .�. 8, }�a. . .'
.,'

.

b
Dia_do Doador de SangUe - Para come.

' .,. ;A .eerunome rehg.losa realízar-se li às 19 h�ra&
.servtsras a aíxo relectonedos deverão se apresentar mo!al!' a p8ldllgem' do' dia dedicado .ao doador .'OIUD- d? dl,a 12. de de'zembro de 1975,. na �apela do :éolé
na 5.8 ADELEGACIA DO SERViÇO MILITAR, - JA· &árIP. de aanaue, o .president8 Ivo Gaspa rI' uo da Silv», "

gio Cata,fm,eose,. onde Rpsao.8 e ,Bdml.,r "serão a'bel1-
RAGU DO SUL - SC. :tIos têrmos dos o.os 1.f! Õ ... �.

d

do Art! 202 do R�gulameß:p da Lei do Serviço' Mili- p1'e�lde�te do 'R.O. de Florianópolis,' couviäcu 'o dr. çoa. 0,8, em, pra,senta dos p,als,.,,_, �loDYldado8 e da8

tar [Decréío o o 57.654. de .20 lan 66)" DÓ ,1iII.errodo de
Jose �oao' Harger. diretor do .Oentre He�ol.rápic,o te,stemu�h'1S. p�r� ,parte. da �OIVS, o 'sr. Norton

69 6 deDez
.

I": Catarmense, que realizou i,Iitehsllante pàll!lslra sobre . D.AIsICIO CS�1l880, e Ehane LiDS, sr. Ernsni Ribeiro
c!J ,. e Dezembro de ,�i915.' "

_ o.'1II8nglie e uu. d,?adores quer como gratificados", �lJ�o e Be�trlz Costa, 8.", Otto Stelner J�nior e Re-

Acelin�_ VO!1'lz, �deDü�. Fnfnzner, Ado!ar
.

Eggert, Atdir quer cl)m_o �orre,nusta,8, ou voluntArioe, assinala'ndo, jani F08�arI .Fern(:lndes" sr. �om.er� 'SérgIO Poza ;,
e

, Malhelro, ADt.OIO C�iJtlos Marangoni, Antonio José a tmporranore , do sangue para fil'lillur ,idaa. �na L�dl� Ill�elr(�! .Sf Oláudi,O Ríbetro Werner e Mi·

Spezi", Cezar José Voeiz, Dejai-r Antonio' José Flores R ç. Florianópolis ,tem DOVo' áócio _;_ Na ,fla.n RlbeuC). SchneIder e o sr. João' Csrl08 de Oli

Edg�r Osyaldo Nieis, ��UIi'�O Robert�, HastreiJer: úhima ,�eunião () R,O. de Fl�rianópolis &Ippl!1cOU 'um V8Ir8 e Ro�It8 se�rigo; � por parte d(j Doivo o sr.

Elq,c,r Jose d� �aula. Eladlo Reagel. Erenfried Bus,ch, n9'0 companheirq. D8' pessoa de 'Raul Pedro Tar'll'- "

Ilberto Fana e Ehzab�th de Souz� Fada, Ir. Fer�

GUIda Pradi" He'inz Zéllmer, Hélio' Roberto Kienen ,roUi, geh!Ote' de . brinco' dSfld,8 1958 e' que 88 iniciou" nS?dO Braga More.ira "

e ',Elizabeth,. Bra,gà �oreira.
Her.bert Lipinsky" Higino Moser. InlÍcio Schänke tv� "em Ro,tary pelo,'R.C. de F8I!'roupilha-RS, ,admitido Sf. Oswaldo Ro�éno Br8:ga e RegH�a €orde,iro 'Bra

Luiz ,Krause, Ivo Zapella, Jaime GíQtS2, luvenal Tomd. em 1�-4-1955í tendo exercido inúm�ror;) cargos, fáto ga, sr. Álvaro LIma Macnl!d� e. Sand:-a Machado. 8r.

seile •. José Dirnas Zanella, José Jorge Leitold, Lauro.' que O recomend� a tmportsntes cargós no ,eterano' N�y Ger�ldo �r8ga, e TâDlIl Lima 8 !!Ir. Sérgio 'Ha.

Dommgo,s Sansõn Radtke, �emiro �chuenke, .Marcio' clubE! da OapitaLcfltarinense;,' "

,,' "

mIlton D �qUIO.O ! !t0�8 . qarolina ,Lima D' Aqui'no.

F.anke, Marcus Alexandre Rrada. Mario Minoru ' I'ssa-' Palestra do })lof. Oswaldo R. Cabral. - Pa- �pós a cerlmoma rellgutsa os convidados serão

go, Mario Plol5,zai; Mârlinho João Pedrolti, NelsonDö- ta 'assinalar ,,0 ,sesquicdntenário d,e Ducimento de r�eebido8 nas depe?�ência8 fel,tivas: do L'agos faté

ge. �Ht�n Leite" Nivaldo ,Martpend�l. Osmar. Pedri, D. Pedro lI,. ocorrido 'dia 2 do c@rrent", o R.C. dó Clube, se�d'� em Visgem d,e ,núpcias pelo' vizinho

,

OSOI Franz, Raui Végini, Reno 5chwârtz Rudi' Enke ,Estreito. recebel',,'em SUß fßunião, semanal o doutor Estado ,do RIO G�aDde do" Sul e ·com uina demorada

,�êrgjO LUi,z Leseowi,cz, Sergio R_obérto Ulrich, TtI�ci' OS�Bldo Roliiri�oe8 Cabral" renomado médico, pss- pa�s��em p�là' scolhe�.ora cid�de ,�e G�a-mad:o."
810' Paost�in, 'TarCisio Nicocelli, Valdir ßellarmino' qUlzador '. f•• tt:lSdo�escritor; oC8Iião em que o CllltO" .' _CorreiO do Povo 8SS0c18-se prazerosamente

V.�dir j05� S�hwarz. yaldir Luiz Freiberger VilmlJ�' das .létru 'catarinens8il rele,m'broD fUoii, da h1stóriá ao feh.z evento �, c�mwiiDenta 08 ,'disti[itos noivo8

Cadas de FreItas. Vllmar,José EngeJmllno, Wáldemar de D. Pcadro I e D. Pedro II relacionados com a
e seus' progeDltores, com os votos de J

muita8

Borcb. Wilson Georg. Ad,emar Irio Vasel. Adernar' -.isita à Ilha do Desterro. _ por' ocasfão da' 'Hl!!l�Bgém "

ventUras.
"

,

lungfon. Adernar. Sttin, 'AdernaI' Tecella. Ademir: do.s '}59 anos de seu nascimento. A p!!lestra informal
- """,,�--�._--�------....;.....;;__.......;....

Maffezzolli. Adilo Kamchen,' Adolar Costa, Monse ensel�u o conhecimento de aconteciIiíimtos pÚóres- Mário Tavares da Cunlía- Mello ",,'

Blé�nk Filho� Afonso Pereira, Agenor Pereirà� AlCides COB do mon'aiça com relação à Capitãl bariga ,erde Tb"
'

. Camargo, Alcido Mathias, Aldo Emilio WeId,. Ale'xan- sendo por iS�(j muito aplaudido n'o final de sua iIi; , ii eIiãó de' Notas e Protestos em Geral
, dre r.i'�DciSCO KÖ'hl�r. AHonso José HUpqer. AU�nso 'eressante falà. "Corrf'io, d'o Po.q". cumprlm�nta o

'

EDITA''L'
, Petry. Alfredo l:Joefl. Alido Weiss, Almir, Aldrovandi. dr. Cabral.,

" .

•. '.,... ,

i �miluri Mass\cneiro. ADilde Theias, Artur' Outra' Àuri;' ,

no Quirino Jäóuario" Antonio Carlos Cörrea Ábtonio
Noi'mario Bona, João Antonio Panstein' Eva�ildo To·

n:t�Um. Jó�é Ar�Q,car Lazza�is" JO'sé Ço:r�êa Filho, José
Jair Cl!ßl, Jose Luiz Gonzaga dos 'Santos. losé Natal

, de Souza.)os'é Olivio Papp. ,Jo5é Pereira. La�rcio Ma
,

chàdo, Lderçio Pereira, Luiz Alberto, Picinini, Luiz,
'_C,a.rlos Ersching. Luiz' Carlos Gonzaga dos· séioios.

r. �urz Carlos Ropelato,' l:;uiz ClIrlo� Schmit�.· Lplz Cé·
ho Brugoago, Luiz Sborz Neto. Marcos ADtODio'Mdh

.

fud Márío� Adalberto. Mohr, Mario Borck; Mario Cehso
da �08t.,. Mario' lQsé Ventura, Mário Luciimó, Ersching.

, MarIO da Rocha, Mario Ronchi Màrio VoreI, Mario Zo-
catelli, Maurici Ventura, Miguel Ri,bei,ro, NlJreiso Se.
ve,g,lani Valdir BlJssaoi, Valdir Bento, Valdir :dos SlIO
ros, ValcJir Wal:ler Koerner, Valdir Manoel Rose, Vàl
Imor Oer�ldo' Àlve8� Raimundo Lindemánn, Raul Lemke�

Antonio Pereira, Ant'ÜniQ Sab�;I, Belmiro Dalmönß,
POl{CO uso e bom és,tado· de eon-,

Cados Fernando Piske-, Celso Kloeãwski, 'Oavino servação ..
Cbiodi,ni, Delcio Correid, Dorivlli - Schiochet

"

'

Doriv�l . .str�low, _

,Edson Siewer't" Ego� t .' ,Tratar em MARISOL ',S'.A�,· Indús-

BllI,eSlpg, elomlr loao Est�n,ger. 1:1,10' Braun, Bral,do trla do Vestuár.o
WeJlc�81�u ÇllnJ�ch<>, EVö,nildo ,Tomelin, Flávio •.José R J"

" •

,Franzner, Franciaco de' Assis Andr.de Cordova -Frau.·
uá, oinville, i/n�o. Ja�aguá do Sul - SC-

ÇiSC9 ,de; A,8sis D��las,.Gela�jo Francisco,Alve;. Gui: -:---�:--�--;....�-..;...--...,..-_ ...�;,......----..!
d� Rj'sch2�t Oui,lheÍ'm� Manio Schwgrtz. H.rri Por.lh:
H�fns �Edrnu!1do OQanauI. 'Helcio'Pomilloowski. Horst
:Ingo' Klf��_ke: In�tio' Ribeiro. 'lqva,ld Mario 'MÜller, Inr
valdo (Juelbs. IrlDeu Fagundes, Irineu Kreutzfeld Irio

M,tllske: Ismar, Lo'ml>ardi. Ivo Ddl,.Ri.lvo aUido fl�nchl ,Sociedad,e Anônima �de Capital Aberto
fv.o �i��el'��,: Jaim�' GonçaJ.ves dé 'Jesus. Jair, ADtonio GEMBCjRCA 200'175/155 .

'

M�b�� J�yine Rôs,� lor.re ,Lui� .dl Siva. J!liio Almiro.Oe- CG,CMF � 84,432.426/0001-0'A
reDt, Reln�ldo RemIte, Renato Benfo. Rolando Wehmeiil.

':X

:fer� Fudoif,o i)ebalin. Samoel do E�pirito ,Santo, Sebas- .Assetn�léia Gerall Extraordinária
tíão,

.
Krau,fie, Sergio Lúiz Ewald Sergio José' Pet�rs.

.'

SéJglo., ��os �aJll.os" Sidney Coelho, Silvio de Goel.· _ E.dital, de Convocação
'

,,'

Ulisses_ . Marca.riol:, Waldir Qibeirp, WalterArI.', í" ,
' Convidàmos, 98 $e,nhores adon.istas' desta sociedade.

Q.uar..teJ, em IOlDvl,lIe�SC, 010 de. dezemb�o de. 1976 .. par� a ASSEMBLEIA GER.,AL EXTRAORDINARIÂ a
O S:ES� de Jllraguã do �s 2oli. o 'Encarregado do

.,�Drlque, PilIPlo rt0slln !. ,Ten, Ch da Sj\\1ob ; �eahzar-se eIp sua sede SO,c1é11 a Rua 'Jorge, Czerniewicz;
Sul .e.' ':101. Dimensão 'de, Centro Social. Sr. ,Adémar

,,' ��.o BI ,

' .
590 em Jaraguá dq Sul- SC, no, dÜl 20 de,' dezembro

Ilendimenlo", BSll expedin- LOtiB Frasse,no' d'eferá
de 1975, às 10;00 horas; ,ii fim de d'eíiberarem, 'sôbre o (lo. c(j�,ile. s�, autorida':' proferir palestra, pára 'em

s2guinte:
.

,deli para que !companhem seguià.a-havera 8 primei
.

a prC'ilgr�maQao de encer,
" ta apresentação d.a "Bin-

'. ,Ordem do . Dia' remento das !!lilaS, ati,i·' din'ha Filho de Trá'bal:ha-
" "l�ó) _:_ A�meÍlto· do ,Capital Social. 'ém mais daâe,� de }975, Na próxi;', dor" e às 20h45m. ent'!'ég'8,

Cr$ 900.QOO'.00 (Novecentos mil cruzeiros). mediante a
ma 4. feIra �� 20h. 101, dOB títulos "Operàrio PI;I

i�cprporacão de correções Monetárias e Reservas Livres, aJunas. d��erao ftceber drão de Emprês8' e '''0-

atrib�i�ao-se, Davas �ações aos acionistas'.' em ,.

proporção
,selJs �ertlflCado. como.' petário Padrão MUDicipal.

ao Qumero e segundo a �sIi>�cie (ordinárias ou preferen-,
conclumtes de·CutBOS Pd No dia 20 às: 2Ch en,cér�

ciais}idas que já 'possuirem.·
. pulares; e às. 21 �()�as ,8 ,ra�eDto do 8no es"o�.i,Ó
,abertura da eXposlçao ,de eesian'o com' entrega de

,

(2 o) ,_; Efetivaç�o do aumento, do, Capi�al, Sodal ,trabalhos ßas alun88 dOB ':,trofél2s e" ,medalhas !JS

autorizadp .pela Ass�mbéia Ge,ral Eit!1�ordinária.. realizada cur,lIos de Arte88lutQ' em "

equipes id"" Bocha, Balão
em 27.06.75, �m "I:Dais Cr$ 800.000,00'. (Oitocentos mil CCouro! /Co1"_e: ! Gostura, (O'fICI'Sl) Bolão (Extra) e

cruzetra,s). mediante �mlsllã_o de ações ordinárias e inte· roch� e
. T. �co. BO(De-, be'm como Flltebor de Sa·

grallzäção e� dinheiro. ' �,

'
'

.

;a,f.em. espeCIal 80 Prof. lã@� O eODvUe encerr,a COlD

)
, 3.0) � 'Cons'e.quente alteraçãó do 'artigo 5.0 âos �,\X Ll�o.mP, '�embro da d'i�9rell 'QO enoarregadO

:Acade,IDla P�UhSt8 'de Be-, �o aetor Sr� Fra,seetlO,
Est�tlt�os, So�iais. . I' '.' ,

"

'.
'
,'"

, ,.' , las Artes dando aula, s em 8'fl·r,maB.d'o q'u<e n'os ,,240,'
,

<I O) - Outros �ssuntos 'de, Int�resse da SocIedade., J , 1
\ 'J�í:aguá do �ul (SO). 04 de aezemHro;'d� t�75. '

aragu • evando a turma ,pias dedioados a efõlte Ceo-

Hans 'Gerhiudt MaYér'Oiretor PreSidente
de ,!o.rma�do. o nome d,e, tr@ Social, 'alingimbs oas

: ".' ,,' >, CPF _ 009953719-20 Aur�h8, Sallodo 'Caval-, 're&s' d. EduCBÇi,o, 8aÚ-

.J,Qão 'aatista Prim Diretor "SJlperiótendente oan,tl� Prof. ,d�. :A:o,ade'mi,a, de e Dez,er a t4 211 usoá

� " ""',"",
<

_. '

f Cpp' _ 006285969-97 Pauh.sta .ds ,Bel�. �rte8." rl'OS, dépendentes e 'maUl·
." �

. ,,-v
"

, ,,'
' Na qUlpta feira dia U broB, da oomunidade., I

Estlde de SIDII Citarlnâ
.' . ,. ,

.

!,,' "

,Prefeitur_ ,.' ,Múniéjp,al.
l'

i
"

,IFUDBi du: Sul·
u.

, "Senhores: Contiibhintes.
".'

.

, '.

"

Segundo Dispo8içãó Tribuíaria. lodol 'OS

contribuintes em, d'ébito cem 8. Fazenda' Muni,' ,

cip�l:�Iiíßl de d,ezemp,ro com" qu�lquer Tribô- /
-to \lSQN, 'A1var, dEI LIÇéIlQ!I, Imposto Pre,dial \

,

e Tàrrií,oriiil 9 Ul,'osno, é'tc) serãó iriscrltoliÍ em

Dtvidá' Afi,�,: �,'p'B'r� qlle, iSIiIQ não' aeont8Qil, a-',
>

, . �ref,eitll'rá, solicita que todos li<luidem 08 'geus

),ô,I'pqs\o'i,,;:e' Ta;x;ã��:'.,· ,

"

,,:� f" _'
•

.... ,

'"t" j'aragúi' do-,Su·),.-02 dà'\ deze'm'bro de � 975' ':'_'.

'_��I.:·�-�\:i���"__ r .,io.{""';1g {, :._ "_

...�.ç. .,,,,Jf,:. " j.'_' ,- i.o•
•

""" Ald,Ö:;ROßl�Q',Pa8o.1d ',:",Di'retor� da�.Fau'nd,,'
•

_

I \.' .�.,
' ''r-. ..?: 1· _,o.l) '� .'

-. ,")' •

• \, ,i \-:;- '�.'

C'A.l�DEIRA
,

• 1 •
< .'

.

,'-. !,tt
_Vende�se caldeira com as seguint�s

especificações:' ....
, "

60 m2 de superfície de àql1ecime�to;
,�epósito reserva para vapor;

': e,rpentina par��. superaquecimento
vapor;' ".

combus�ível:, lenha
de

Jàraguá Iifabril S.A.

'-'

�
. (, '

Pelo present� edital. pedimos 80S �enhore8 abai.
xo relacionados, que compareçam em nosso cartó,
_rio, par:a tratarem .de assuntos de seús intere8l1e8'

.

Alfredo Erschiog �,Eslr,ada Garibaldi. ArDO'
Hartmann -- R. 28 de, Agosto, 197 ,-' Guaramirim

, . Gomercisl Garibsldi ;".. Estrada· Garibaldi. Carló8
H?Dório, Meier -:-" R"Ur. Valdemiro Mázurechen, 26.
Ricardo Detorel ;_ R. Pran,cisco' de PauIs. Se'bastilo
da, CO.S�8 .,.... R. Joiriville, 705. Shig�DobU Wajioa -

R� F'rtda !Jartel, ,õ79' - ,Vi.a' !!llependi. "

, "

,
,

Jaraguá do Sul. 04 de dezembro de 1'975:
Val�ri8' Tavares da, Motta, Reze�de -- oficial maior.

,

'

P I·toireio do Povo",
no COfTnote mes, circulará
JJos dillS 6, lã: e 24,devén
do �stll, última daI. ser ".a

que precede ao infciô do
nosso primeiro' cenfeo'iÍrio
'de fundação, pelo que' se
convid� ao ,co�ércio. in� ,

dustria, profissi.onll,ls Nbe'
rais e ,povo em geral. I
insei'irem ná edição natl'
�inill às SUilS mensligens de

confr.aternização, pelo trans
curso ,de 'màis' um ano em

franco progre:'sso.
'

,

'.'

A· Diretoria

aentro social do
5�si

.

enaerra· ano
.

" - I
_ < �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




