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aonmeg' ·foi. sucesso Jaraguá
da Realizou-se com o meís

absoluto sucesso li déci
ma, primeira Convenção
Nöcional de Vendedores da
WEG, da firma Eletromo
rores jaragu<á S.A., de
Dossa cidade.
Como acontece Iodos

os anos a firma j!Jraguaen·
se responsável por 20%
da receita municipal, reú
ne em nossa cidade, todos
os gerenies de venda e

vendedores do 'território
nacional, para uma ava

liação das atlvtdades re

cem findas e do ano en

nenre, fixando metas e

valores a serem alcança
dos no perfodo social.
Após três dras de in

tensos rrebelhos (de 7 li

9 de janeiro de 1976),
reeltzou- se ,DOS salões de

31 festas do Restcllurante Ira,
2 lere, um jt!Olar de confra-
31 rerntzeção, a Que compa
m receram os' Diretores da
31 empresa, membros do
3� Conselho fiscal, o Prefei-
31 lO Municipal e a impren
31 5a local.

R.C., Fpolis,Lesle Na
reunião ordinária de 13 do
corrente foi convidado o

sr. dr. Eduardo Tavares,
popularmente conhecido por
"Edú", funcionário aposen
tado pelo IBGE e respon
sável pela administração de
Santa Catarina, da Campa

�ij nha Nacional de Escolas da
Comunidade, para uma pa
lestra sobre o movimento

n que constitue a maior rêde

II de ensino particular do
mundo O palestrante que
é o primeiro leigo ordena,
do diácono no Brasil, fez
uma interessante palestra,
onde destacou, entre outros,

Durante o ágape, li di
reçéo da WEG dtstrtbutu
aos pertictpantes da xt
CONWEG, certificados
de participação, certtüca
dos de mérito prolrsatenal,
através ii maxtmízeção de
vendas e outros conferi
menros de honra profis
sional, falando, ne oca

sião o representante dos
vendedores Manoel Meírel
les Pinheiro, o gerente de
vendas de Sãe

. Paulo,
, sr: Waldemar Petersen, O

representente da imprensa,
sr. Eugênio Victor ôchmö
ekel, 'o presidente da
AC:lj, sr. Rubens Nícoluz-
'zi. o membro do Conse
lho f i 15 C a I. ex-prefelro

,

Hans Gerherd Meyer, os

diretores admtntstrenvo,
dr, Ge-d Edgdr Baumer,
de marketing, sr. Vicente
Donml e dir, de produção,
sr, Geraldo Werninghaus,
o prefeito municipal Prof.
Eugenio ,Strebe e o sr.

Ivo Baber (T<lJú)
Eilte semanário hODrIl

do com Um con'itg, cum·

primeota a direção da
WEG pelo cumprimento
de mais uma meta, em

presa q ue li juda cidade a

ostentar o título honrcso
de Capital Sul amsrreana
do moror elétrico.
AI5 Casados De

putados do MOB
Os dep. mal c910 G.to e

Nelson Fdbiano, do MDB
de São Paulo. ti.eram
88U8 mandatos esssados
pelo Preaidenta Ernesto
Geisel, com bass no Ato
Inatitueional número 5 8,
atendendo "a08 íntereseea
da Revolução de 64" -

segundo explicou o mí-:
nisrro Ar�ando Falcão.
O ministro ao sar in

quiri d o pelos jorn alistas,
otsse que nada' m ais ti
nh a a acrescentar 80 de
ereto divulgado, concluín
do: "Eil compreendo a

curiosidade ds voces, que
é legítima e profi8sional,
mas tI& trata,-de , maléda
atinente à Segurança Na
ci0nal e não pOISO acres

centar mais nada".
,

R-ölárias

contam com a participação
do Governador do Estado,
do Vice-Governador, Secre'
tários de Estado, Presiden
te do BESÇ. Presidente do
Badesc. Presidente da Di
cesc, Prefeito de Florianó'
polis, Presidente Regional

com esses objetivos, evitan
do a qualidade de esforços
e d) - criar Centros Co
munitários destinados à edu
cação permanente. nas

áreas mais diversificadas:
esportivas, recreativas, só
cio-culturais, preparação da
mão de obra, ensino suple
tivo, todas com base numa

perspectiva de educação
ass ist e m á t i c a. sem

discriminação de i d a d e

para o aluno-sócio.

Estiveram presentes à

palestra grande número de
companheiros dos R C.
Estreito e Floriaç.ópolis.

os principais objetivos:
a) - estimular as co

munidades a promoverem o

financiamento integral das
suas escolas, a fim de que
os recursos externos (Go
vernos e particulares) ve

nham a ser investidos, com
exclusividade. no treinamen'
to de professores e no rea

parelhamento de sua rede es-,
colar; b) - transformar, gra
dualmente, sua rede escolar
em escolas voltadas para o

trabalho, com sondagens
vocacionais· com terminali
da d e profissionalizante;
'c) - coordenar a expan
sio da sua r�de escolar

Redação no' Vestibular: projeto
à Comissão de Educação

•

val

Ressaltou José Sarney:
- Sob 9 ponto jllrídi·

co, no entanto, a inovação
proposta não altera a sis
tem�tica propriamente
dita dos exames vestibu
lares buscando _spena.
,aprimorá-los com o deta
lhe da prova escrita ou

demonstraQão orMI de lín
gua portuguesa.

da Arena e Líder do Go
verno na Assembléra Le
gislativa, ,entre outras auto

ridades. E uma atividade
salutar do Governador An
tonio Carlos na sua auto
critica das atividades ad-
ministrativas.

Dificilmente um homem
chega aos cem anos. Algu
mas cidades chegam. Ja
raguá do Sul, chegou. Há
festas pelo centenário. Bla
merece. Sua grandeza é
feita de trabalho
jaraguá do Sul deve ser

conhecida no Brasil e o
centenário é o melhor meio
para isso. São datas e so
bretudo números revelan
do o que pode fazer uma
comunidade decidida ao
rrabalho. Há dados ímpres
.elonames: em Jaraguá a

maior fábrica de morores
elérrtcos da América do
ôul, ai o terceiro ,arque
tndustrtel de Santa Cata
rina. mais de 250 indústrias
com mals de 100 produtos
diversos, jaraguá com
11.000 eetudentes, ferrovia
dtversas rodovlae.Hmpldea
lagoas, grutas, cercada de
montenhas, 9 progresso
que se vê e uma nalureza
dando show. A natureza
é dádiva de Deus; o pro
gresso foi criado palmo ii

palmo, duntnte 1001llnos.
Há fatores geogrêjfiCPs
influindo no desenvolvi,
mePIO e há· sobretudo fa
tores humanos. Dificicil
mente o Cillarinense mo-

Ca Ual sul,americana �o motor

do Sul,

J
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BrasUia (SDIRP) - A
obriga�oriedade da reda
ção nos vestibulares,
const�nte de ,p r o jet ()

apreBeUlado pelo 8en8dor
Vasconcelos T o r r e s

(ARENA/RJ)� receba,u
pltreC8r f�vo('ávl:'l da' Co
missã,' da OOusli\uição e

JustiQ!l do Senado.
Afirmando que li pro

posiqão do rppresentante
-

No dia de ontem tive
ram início os trabalhos do
) o Seminário de Avaliaçãodas Atividades do Governo
Estadual. que deverá encer
rar-se amanhã, Os trabalhos
estão se desenvolvendo
no AUditório da Celesc e

rando no esredo avalia o

valer da cepectdade de
trabalho de nossa , genre.
Jaragu� sempre cuidou do
homem e esre íez o pro
gresso.

Jaraguá manlern desde
1919, um jornal e o Colé
gio Divina Providência
preparando lJS mães de
família e eonta desde
1939 com 6 Colégio São
Luis, orgulho da cidade e

do, estado. AI foram-se
lapidando os homens que
dirigem o parque indus
triª1 que cuidam da saúde
e escolas. jaraguli do Sul
tem um dOI maiores ní
veis de escolarização do
Brasil. O investimento em

educação, e longo p�azo,
é o mais rendoso. E o

caso do Japão, da Euro
pa, dos Estados Unidos.
"Sie haben �ipio gep-
flanzt und wir haben
Schule gemacht", é ii his·
tória que narra o final de
disputa de dois velhos
..cerca de qual. seria 'li

_,melhor",--cidade, Jarllguá ou

a do outro velho.,. ja
rlguá elegeu um profes
sor pari dirigir a cidade.
Além da lição do Iraba.
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Ano 100

que graOlJes barcos pes
queiro8 invadem 8 área
desses pescadores, pro.
vocaDdo a extinção dos
filhotes de peixe e cama
rio. E apontou, como
fórmula ideal para 801u
cionar o grave' problema,
8 indispensável ajuda ,da
Marinha de Guerra, que
a8sim !'lstaria também
pretegendo a fauna e a

flora marítima de n08SO
Pafl.

Biblioteca' atende

P. Mário Bonatti

lho, um cenrenérío permi
te outras reflexões de ve

lor. O Ieto centenário
-proporctona chances para
criar condições àe preser
var es valores de . cultura
do grupo, jaraguá é parti- .

cularmeate rica nesle as

pecro . .sua população bra
sileira é das meís varia
das. existe em Jaraguá
uma Iradição alemã, uma

"cultura italiana, polonsea,
húngara, portuguesa des
de o começo, aurríeca,
belga. A preservação da
curure dos 'grupos mino
rilários Interesse ao muní- ,

cípto e, a toda ii nação.
A unidade nacional tem
tudo a ganhar com 'ume
coloração culturel varlade,
índependente de costumes
e Ifngua. Alguém pode
ser brasileiro e falar ou

tra I{ngud como na Suiça
Iodos são cidadãos sutçoe
falando alemão, frances,
iraliöno e réiico. A preser
vação das característiCds
positivas dos diversos
grupos dá riqueza e bele
za,

o centuário 'fará cres

cer a cidade de muitos
modos.

lecker reclama ßlroteção
alO �e§cal�or cat;atrnIDlCIDlSC

Visando a melhor co

modidade dos' que pro
cúram aquela repartição,
a Bibliotl"ca Pública' Mu
nicipal "Rui Barbosa".
está, funcionando desde
o dia 8 do correnie, em

o representante cata
rinen>'e referiu-se, ainda
8 telegrama por ele re

cebido do dr. I
Jorge

Apreck, presidente da
A.llOciaçio Com@rcial de
Laguna, manifestando
sua preocupação e do
pOTO lagunem�e relativa"
mente 80 porto pesqueiro
da cidade. O assunto -

disse - foi devidamente
esclarecido pelo Govet
no de Santa Oatarina.

em' ,novo enderêço
novas e amplas in8tal8�
çõss na Av8nida Mare'
chal Deodoro - 2.0 an

dar do Edifício Bernar
dino. Trata-se sem dúvi
da, de uma ótima melho
ria, valendo o esforço

do governo municip!11
, com 8 participação de
populbres, em dotar a

ciaade de uma biblioteca
capaz de saciar a sede
do saber daqueles que
a procuram,

a cassações

flllminense fersa @:obre
matéria polêmica e v1l1-
nerável, ,o relator da mes

ma, Senador José Sarney
(ARENA/MA), conside
rou aconselhátel que O

t('xto Btlj'l submetido na

íntegra à Oomissão de

Educação e O!1ltura, on

de será aprofundada a

lua análise técnica.

· - ·

.d d
francelino diz qua ARENA d'ará IpOIOSeminário da avahaçao das ativi a es .'

• 1'"
·

do Governo Estadual
mlsmo B corrBlglonanos

BRAstLA, o argumentando: "To- apoio arenista. O pre-
presidente da ARE- do ato do president� sidente da República
NA, deputado Fran- da República, com não faz discrimina
celino Pereira, admi· base na LegislaQão QãO entre os dois
tiu que seu partido Revolucionária e nas partidos quando pro·
apoiará até mesmo razões que ele apre- move cassaQões ou

eventuais cas8ações sentar merecerá a suspensões de direi·
de correligionários, compreensão. tos políticos.

Brsstlia (SDIRP) - Ao
afirmar que a acio pn
datória, na orla ms!'ítima
'de Santa Catarina, é tão
violenta e profunda que
atinge até o matt'rial de
pesca, o Sensdor Otair
Bt!cker (ARENA/SC) 8US

tentou que S8 faz nece8-
sário que &.s aotúridades
responsáveis protejam os

milhare8 de pescadores
do seu Estado, qu.e Tivem
da pesca arteF!8nal.
Otair Becker assin8lou

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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I Sociais I
Aniversários
Eez Anos dia 29
-- O Sr. Walter ôchulz

restdeute nesta cidade.

Fez Anos dio 7
..... A Srá, Gisela ôchulz,

esposa do Sr. Reinoldo
Schulz nesta ctdade.
Fez anos dia 12
- A jovem S.let8 Ma· ,

ria. Nicocelli, residente,
nesta cidade.

Fl!zem anoS hoie:
-, A sra. Amazilda da

Costa Baslos.
_.. o ér. Waldir Araújo.
- o sr. Edu'ardo F. Mann

(Industrial).
- lJ sra. Maria de Lour,

.
des Rengef Bruch.
-

.

A srla. ReQ'inlJ Silva .

Fa�em anos amanhã
-

. O sr. Joao Carlos
Stein;
- li lira. A m ii n d li

Baumann, em Três Rios
d6 Norte.

Dia 19 Jan.

A sra. Laurita Weiller
Hilber" em Garibaldi;
- a garota Ana Paula

S. Ferreira da Silva, filha
de Astrit e Luiz Silvl, em
Curitiba;
- o sr. GUilherme

Schmidt;
- a sra. Erna Braatz.

Dia20
- A sr�., Terezinha

Müller Brsching;
- a s r II. ,K J a r a

.

_Jienschel.
.,.- Gilda, filha de A-

mandos Kle!n,
- A sra•. Dolores al

posa do Ir. Curt Bürgner,
- A garota Clotilde

Gonçalves,
Dia 21

- A' garotinha Rose
pita Schulz, filha de
Edla ti Rolando Sehuls,
residente em Barra do
Rio Cerro;

...... O sr. Edlon Warhaf
tig, em Curitiba,
- A srta. Ursula Enke,
- O sr. G e r h a r d

Bra&t�, �m Joinville
-SC-.

Dia 22
- A sra. Adelaide.

espôsa .

de Ingo LaDge,
� O 'sr. Livinos Spen

gIer, dentista em Curi-
tiba, -

Dia 23

-, O Dr. Paulo Medéi
ros, advogado erp ,J'oin
ville,

-:- A sra. Edith espôsa
do sr. Livinos Spengler,
em Curitiba,
- A sra. IlIa, espôsa

;

\

. Registro' Civil
Atlrea MülleJl Grobba, Oficial
do Registro Oivil do I. DlI
trito da (lomarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, BraBfl.
Fn Saber que oomparece
ram no cartório exibindo OI
documentol exigldol pela lei
afim de Ie habllitarem para

easar-ee

Edital n. 9.230 de 01/01/76
Gilberto Pradi Plortaní e

lzinelve Celta Batista

Ele, brasileiro, solteiro,
comerc.érlo, narurel de Ja-
ra2"uá do Sul, domiciliado
e residente nê! Rua José
Emmendörfer, nesta cida
de, filho de Emílio Floria
nl e Adelia Pradi Floriani.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Anépo
Its - Gotes,

.

domícíltede
e restdeute ne RUd Miguel
Salai, nesta Cidade, filha
"'e Daniel Batista e Irani
Maflia Batista.

Edital n, 9.231 de 08/01/76
Cópia recebida do Car

tório de Caçador, neste
Estado .

Valerio Pulceao e

Henrieta 5alete Fernandes.

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Bra
ço do Norte, nesle EstlJ
do, domiciliado e: residen
te em Jarllguá do 5ul, fi
lho de Otavio Marcolino
Pulceno e Catarina Rech
Pulceno.
Elll, braaileirll, solteirlJ,

professora, natural de ClJl·
mOß, neste Estado, domi.
ciliada e residente em C,
çador, neste Esrado, filha
de Sebaslião Manoel Fer
nandes e Angelina Slongo
Feroaodts.

Edilal n. 9212 de 08/01 16

Valdir Cristofolini e

Izolete Becker
Ele, brasileiro, solteiro,

olltural do Doutor Pedri
nho, nesle Estado, do,mi
ciliado e resideote na Rua
Exp. Antonio Carlos Fer
reira, nesta cidade,' filho
de Arduino Cristofolini e:

Lelizia Cristofolini,

Ela, brasileira, solteira,
costureira, nlltural de Blu
nenllU, nesle Estado, do·
micihada e residente na

Rua Bolivia, nesta cidade,
filha de João 'Becker e

Carmelina Becker.

Edital n. 9.2M de 09/01176
Hermenegildo Aguiar e

Sandra 0110 '

Ele, brasileiro, solteiro,
carteiro. natural de Barra
Velha, neste Estado" 'do
miciliado e residente nll

Rua Guilherme Weege,
nesra cidade, filho de Ma
rio Aguiar e Ml.Ilvinl de
Souza Aguiar.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de l.raguiÍ
do Sul, domiciliada e re

sidente nl Rua Guilherme
Weege. nesta cidade. filha
de Fritz Otlo e Elsa 0110 .

Edital n. 9,234 de 09/01/76
Vilmar Bassani e

Iracema Tomaselli

Ele, brasileiro, solteiro,
. mOforisfa, na·tural de Jara
liuá do Sul, domiciliado e

residente em Ribeirão' Mo�
lhd, neste distrito, filho de
Auguslinho Basseni e 'de
NHza lunckes Bassani.

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

do !!Ir. Victor Viergutz
- A srta. Leonida

Gramkow,
- A sra. Gertrudes,

espôsa de Alfredo Fie·
dler,

.

"Aos aniversariantes,
n08808 efusivo8 cumpri'
mentos".' I

Ela, brastlelre, solteira,
cosruretre, natural de Mas
sarendube, neste Estado
domiciliada e residente em

Ribeirão Molha,' neste dís
trlto, filha de Arcyeio To
mesellí e de Laura Pleba·
Di Tomesellí,

Edital n. 9.235 ds 12/01/76
Atilio José Hsneel e

Irene VolkmanD

Ele, brasileiro, solteiro,
industdário, natural de
Cerro Largo, Rio Gran
de do Sul domícíllado e

residente �DI Curitiba,
Paraná, filho de Edmun
do Hansel e de Maria
Erika Hansel.
Ela, brasileira, soltetra.

Industrtáríe, natural de
Jaraguá do Sul; domí
ciliada e residente em
Rio da Luz, ueste dis
trito, filha de Guilherme
Volmano e Paulína GI,,
lenapp yolmann.
Edital n. 9236 de 12/01/76

Pedro Babel e

Veroníca Veloso

Ele, brasileiro, solteiro,
. operário, natural de
Massaranduba, neste Es·
tado, domiciliado e re

sidente em Rua Joaquim
Francisco de Pau la,
nesta cidade, filho de
Benjamin SabeI e de
Olga SabeI.
Ela, brasileira, solteira,

industriaria natural de
Jaraguá 00 Sul, domi�i,
liaeia e reMidente Da Rua
Irmlo Leandro, nesta
,cidade, filha de Leopol-
do Veloso e Rosa
Pt-dri Veloso.

.

Edital n. 9.237 de 12/01/76
Luiz Veloso e

Maria Helena Volpi
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente' na
Rua 'Irmão Leandro, nes
ta cidade, filho de Leo
pold6 Veloso e de Rosa
Pedri Veloso.
Ela, br8silt-ira, solteira,

auxiliar de eófermägem,
natural de Massaranduba,
n"ste Estado, domicilia·
da e residente na Rua
Wlildemiro Mazurechen,
nt:!sta cidade, filha de
Antonio Volpi e Ana
Volpi.
Edital n. 9238 de 13/01/76

Olívio Mathias e

Ágata Ehlert

Ele, brasileiro, solteir••
operário, natural de Ja
ragtlli do Sol, domicilia
do • residente em Rio da
Luz, II, neste distrHo, fi·
lho de MArio M�thias e de
Eroa L'emke Mathiu.
Ela, brasileir!, soht-ira,

do lar, natural de Jara
guê do Sul domiciliada e

residente em Rio da Luz
I. neilte distrho, filha de
Oswaldo Ehlert e Agnsz
GrützlDacher EhlG!r';

Edital n. 9.239 de 13/01/76
Elmiro Peter e

Etalin8 Schwartz
Ele, brásileiro, salteiro,

latrador, natural de Ja�
raguá do Sul domieiliado
8 residente em Rio Gar
ro II, neste distrito. filhl)
de Alberto Peter III Edith .

Pruch Peter.
E'la, brasil.ir•. solt.ira,

do lar, nalural de Jara
guâ do Sul, domiciliada
e residente em Rio da
Luz, III. neste distrito,
fUha de Erich Schwartz
e Bilda Fiedler Schwartl.

Edital n. �.2"O de 13/01/76
Vigsndo Bráiln e

, Rauliua Lach

Ele, brasileiro, solteiro,
op -r ârto natural de Jura
guá do Sul, domtniliano
e. residente em Garibaldi,
nesta distrito, filho de
Werner Augusto Braun e

d.e Eroa Müller Braun-
Eh, brasileira, solteira,

do lar, natural de Poms
rode, nests Estado, do
miciliada e residente em

Garibaldi neste distrtto,
filha de Wilhelm Lach e

de Adelia Lach.

Edital n. 9.2.Ú de 13/01/76
Darci Beínke e

Ivanílda Koster

Ele, brasileiro, snltelro,
lavrador, natural de Ja
raguá do Sul. domicilia
do em Rio da : Luz II,
neste distvíto, fiJho de
Alfredo Reínke e Hedwig
Krenke Relnke.
Ela, brasileira, solteira,

Industrtärta, natural de
Guaramirim, neste Esta-

. do, domiciliada e reàl
dente em Estrada Gari
baldí, neste distrito, filha
de Bruno Koster e ATe
lina pereira Koster,

Edital D. 9,.242 de 13/01/76
Ingomar Bruns e

Maria Iris Moser

Ele, bresileiro, solteiro':
tecelão, Datural de Join
ville, neste Estado, domi·
ciliado e rstlidente na

Rua João Doubrawa,
nesta cidade, filho de

Egon BruDs 8 Erika Link
Bruns. "

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de e8critório,
natural de . MassafaDdu
ba, neste. Estado, domici
liada e residente na Av.
Marecbal lJeodoro, nesta
cidade, filha de Tercilio
Moser e -ABna Moser.

Edital D. 9245 de 14/01/76
Fidelis Koch e

Lucia Bese'u

Oópia recebida do Car
tório de Massaraoduba.
neste Estado.
Ele, brasileiro, solteiro,

operário," Datural de
Ma88arandaba, neste; Es
tado, d.om�ciliado � resi

,

dent� nesta cidade filho
de Agostinho Koch e de

.

Mathilde Kocb. ' ...
Ela; brasileira, s,oHeira,

do lar, nl:itural de Mas
8aranduba, neste Estado,
domiciliada e residente
em Ma8sarsnduba, nest.·
Estado, filho de Eliàs
.Besen e �arj& B'8sen�

E para -que chegue ao 00-
nhecimento de todo. mandel
paslaI' Q prelente edital que
ler' publicado pela imprensa
e em cartório onde ser' afixa
do durâilte Iii dias. Se alguém
louber de algum impe4lmento
acu••-o para OI fins legai•.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Motorista, não

faca do seu

Carro uma arma.
. A vítima pode

"'-

ser voce.

CampaDbl de Educação
Cfvlca

O hastam�nto dö I

Bandeira e o Cllnlo t

do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
os eSlabelecimentos

I
de ql!ldlquer gráu de
,tnsino, públiCOS ou

. particulares.

As Anotações de Geraldo 'José

Se afigura como um eno

de muita movlmenreção em

nossa eentenérla Jaraguá
do Sul. Os festejos do
ANO 100 depots de empos
sedes ,os membros das
várias subcomissões serão
comemorados oficialmente
no período de 24 a 31 de
julho do eorrenre' onde
espera-se, segundo cálcu
los a vrslre de quase 200
mil pessoes, levando-se em

constdereçâo outros feste
jos de centenário em comu
nas catarinenses de menor.

expressão do que. nosso
município. A movtrnemeção

BANCO

dos IASC no mes de ou
rubro, serão subsrirutd,
pela campanha eleitoral
pare li Prefenure e Cârns,
ra. Mas li per disto que'
remos através desta colu
na nos engajarmos nil8
mensegens de onmlsrns
e amor ao trabalho, selli
o que nada será possível.
O Brastl. o País de hoje,
apesar da recessão ec�

nomlca no mundo, deverá
vencer os obstsculos e: bar·
relras e graças a . voei
leitor que faz do seu tra
balho um é'-rlHice para me
lhores dias.

N.i\CIONAL
A furare implemeção dó Banco Nacional em nos

eso município, vem confirmar aquilo que já divulgamol
munes vezes O desenvolvrmemo de Jaraguá do SUf,
está a demonsrrer no contexto estadual, o quanto so
mos Importenres. Ao que parece já foi assinada ínclu
síve a, -Ceere Petente pare o funcíonememo de uma

l!gência do Nacional em Jaraguá, sendo portanto mdia
uma opção aos nossos homens de negócios. A não
inelálação éJ curlO prazo é devido a falia de um imó
vel nas �ondiçÕe.s que .exige a direção do Banco.

REI MOMO
HlIlom da Silva, o Rei

Momo oficial do Carnaval
de Florianópolis. esteve
em v,isfla a Jaraguá do Sul.
e num bate papo com esla
coluníil, afirmou que se ena

contrava aqui para levar
malerial de divulga.ção do
município, pois se apresen

tará no programa Clube
dos Artlslas, difundindo
o "cArná" calarinese no

programa de!enior de uma

grande audiência. O caro

naval florianopolilaßO' é
.considerado o 3 o do pais.
Visilou várias indústrias,
levdndo o que pretendia.

.BONATO
. O secretário da Fdzendd Jvan Oresles Bonallo,

deveria ter visitado ontem nosso, municípiO, mas um

seminário na capital o impediu de manter estreitos
conlillos com t> m�io empresarÍid e' polft'ico de Jaraguft.
É li segunda vêz que o secrerário seDte se impossibi.
I.Halio de visitar nosso munic:fpio. Viria visitar várias
indústrias; reunir- se com dirigentes da Associação dai
IndústFias do Arroz; proferir palnlra sobre o PROCAP
ex FUNDBSC e ser homenag-eado com um almoço,
A vi:sila agora fica condicionada é!l uma nova data.

Médico' nos EUA

Ô Dr. SebtJstiáo Resen�
de, que já vem clinicando
há mais de um mes dqui
em Jaragu6 do Sul, deve
r6 embõrqul1r para os Ee
tl!dolS Unidos. Nd lerra do
Tio' 'SilD per.ß�anecer.iÍ pe
�o espaço de uma semaDI .

E;m LoIS Angeles parlici.
pará ao lado de outro!
médicos de vários países
de um curso de Anestesia
pedriálrica Seu ret6rDO
eSlá assegurado para apÓ!
o lérmino do curso em

epígrafe.

Cenário Político

� Permanec� inallerado aqui em Jaraguá. Difícil p&
rd o crítico da imprensa e mesmo para os líderes dI
um partido predizerem qual o candidato ideal. Nosso
muniCípio não foge a regra e em sã consciência niD'
guém pode siquer falar a' uma roda de amigos qUI
pretende .eandidatar-se pena começar iii sofrer sériO!
incômodos com d afirmativa. e como diz o ditado, o

'negócio é deixar como .esta para ver como é que fie'

A Comissão Municipal
de Turismo deverá reunir� ,

ae no d�correr da próxima
semana, quando serão re

passados todos os assun·

tos ainda pendentes e na

troca de idéias, aprovadas
sugestões parà que o Tu

CMT

rismo aos poucos vá gl'
nhado corpo 'para quandO
de nossa liga.ção asfalli'
Ci) com a BR-10l possa
mos atrafr pára cá li vi.i'
'iii de visitantes que' dr
mandam as cidades d!
maior porte de SC.

SOCIAIS'"
.

Noivado - çontrataram casamento no dia 1.0 di
jantiro de ,1976 os jovens Dorothea e Roniva.ldo. O
noivo é Ronivaldo Hoffmann, filho de tradicional fadll'
li" jaraguaense radicada em Jarag.uá 99, trllbalhaudo
atualmente nll ellpir,.I d� São Paulo.
Felicitações aos noivos.

'

L
r.,
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Câmara reuniu-se
caráter

Estado de Santi Catarlaa,

I; ,deem

exlraordinário·
A Câmara de Vereadores desra cidade, convoca

da extesordtnériemente reuniu oe edis de ambos os

parrtdoa na noite da última segunda íelre. A convoca

ção foi exigidlJ pelo envio de dois ,rojeto� de lel de
autoria do executivo e que necessitavam então de apro
vação em regime de urgêncíe, redação não extstenre
mas em virtude da redação deda a Nova Let Orgâni
ca QO� Municípios, recebida pela Câ,maas 'na última
segunda feira e que foi dada a conhecer pelo Presi
dente José Alberto Klinke. Em duas sessões foram
aprovados oe novos subsídios do Prefeito EU(lenio
Strebe e a verbä de representação do Vice João Lucío da
Coere. (Ver decreto legislativo 01/76' - publicado nes

ta edição).
Também a desapropriação de áreas de ferras que,

circundam um terreno do INPS ne Av. Getúlio Vargas
foi soliclrada em, virtude da presença em Jaraguá de
elementos da direção do lnstltuto Nacional de Previdên
cia Social que desejam iniciar imediatamente as obras
de construção do prédlo da nova agênéia aqui em

nosso município. O INPS ficará depois da doação das
áreas, desapropriadas, com um torel de 3.000 m2 para
edíftcer sua nova agência. vísto a atual funcionar em

prédio ainda 1I1ullado na Barão do Rio Branco. Quan
do da apreciação dos projetos, o líder do governo lo
sé Carlos Neves usou da pelavra pare dar melhores
detalhes aos seus pares. As duas marérles receberam
aprovaç�o unânime em duas sessões realIzadas na noi
te de segunda feipa. Apröveuou ainda GE como é mais
conhecido o líder do govêrno ne Câmara pare reiterar
sua afirmativa de que é necessário maior fiscalização
em forno dos vendedores ambulantes que se ocupam

da venda de rectdos em área central do município co
brando as vêzes preços exorbitantes. Aliás ísto será lema j Fixa subsidios • verba de represetação dode indicação do vereador em uma próxima reunião

. Prefeito Municipal, bem como, Verba de Represen-
Quando da palavra ltvre, voltou o líder do go- 'tação do Vice Prefeito. '

_
!

.

veroo que não estivera presente ne última sessão do A Mesa da Câmara Municipal de Jaraguá doano que pessou da Câmara e fazer uso da pelevre,
parG manífestar sua extranheza pelo tato do vereador

Sul (SO), usando de 8U8S atribuições legais, faz' \ ;
emedebtsre Mário A. Planinscheck ter ocupado a ,tri-

saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada a

buna, para dizer que projetos de origem governamental
em 12,01.76, aprovou e ela promulga o s e g u i n t e:

não tinham maiores explicações de sua parte, e que Decreto Legislative,
como líder do governo municipal eslava fazendo aDe·
nas "número" nas reuntões. da Câmara. Oe afirmou, Art. Lo - De acordo com a, Lei CODlpifH;:Hm.
que no mínimo 90 por cento dos proleros de origem tar n.O 5, de 26.11,75, Art. 65, § ].0 fica fixadv o
Executiva tinham sido "par e passo" acompanhados subsidio do Prefeita Municipal de Jar8gU$ do Sul
por êle. Plantnscheck refutou dizendo que faria cousul- (SC), no valor de Cri 5.791.50 (Cinco mil, satseen
ta do. livro de afas pere confirmar 8Ul8 afirmativas. tOll e noventa e. um eruzeíros e cinqüenta centavoe]

e, de acordo com o Art. 65, § 3 ° o valor deJosé Alberto Klitzke Presidente deli casa de Leis, Cri 2.895,75 (dois mil. oitocentos e noventa e cincosalientou que a Lei Orgânica dos munlctplos recente- eruzeíros, setenta e cinco centavos), como erba do '

mente publicada, informa entre outras que uma Cãma- representação;
ra deverá realizar somente 6 sessões por mes, e que Art. 2.• _ lJe acordo com o Art. 81, itebl,os projetos oriundos da chefia do Executivo em r�gi- da Lei Oomplementar D.O 5, de 26.11.75, fica tambémme de urgência terão até 30 dias para serem aprova-
dos e os sern urgência até 45 dtaa. Os edis presénrea a

fixads � Importâneía de; Cr$. 1.447,84 (Um mil; (,tua-
reunião foram: José Alberto Klitzke, José Carlos Neves,

troeentos e quarenta e sete eruzeíros, oíten 88 sete

Waldeinar Rocha. Heinz Bartel e Fidélis Carlos Hrus- centsvoe). a titulo de verba de representação do

hka todos da ARENA, notando-se novamente ii eusên
Vice Prefeito.

!

cts do edil Afonso Franzner da bancada arenísta que Art. 3.° - este Decreto Leglslatívo erUrer' em
teve novo período -de licença encerrado, tendo neste vigo'r na data de sua publicação, revoge.das ß!!'
período sido -substí uído por Herolde Ristow. Pelo díspesíções em contrário.

"

MDB estiverem presentes, Mário A. Plenlnscheek, Odair Sala das Sessôes, 12 de janeiro de 1976
Vailalli, João Vegini, . Renato Demathê,' notando-se José Alberto Klitzke, Presldente
e ausência de Hilário ôcheuer, José Carlos Neves, 1,D Seeretärto

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!II!!''II!!!!!!![!!!!!'!!!!!!!!!!!!i!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!l!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!i!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__ '--:=_",--t.:
I'
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Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, ã9

São Bento do Sul.'- Santa Catarina

em rera', especialmente
Gaita e Acordeões

Complefo Sortimenio com 8 a 120 baixos
Bandoneon

Pianos: ((Fritz Dobbert-
Grande Vari,edade de· modelos

,
' Harmônio. ((Bohnlt '

ORGÃOS ,TUBULARBS E ELETRÔNICOS
Guitaras e Amplificadores.

Instrumentos para Orquestras, Bandas e
, Conjuntos Modemos

,

Viol!nos - Violões - Bandolins e Banjos
Flnutas - Clarinefas -- Pistons - Saxofones.
Trombones - Baixoi It ßaterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Mar�cas e Afuchês

, Méfodos. - Cordas e Palhetas

lnst,rumentos pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Pratos e Cmnefas

Para Músicos Profissionais ferneço t3mbém Instrumentos Estran
geirosl Violinos, Flautas e Clarinetas, tipo cBoehm», Pistons, Trombones

Saxofones, bem como bocdis It �oquilhas estrangeiras

P�ra maiores 'informações, consultem a

EIPEDlUO "LYRi" MUSlcn Dr PAULO KOBS

�"""""",,"""""""""""_""I"""""""""""""""""�"".""_.""""""" �I��..�I

Emmendoerfer S.A., ,

r

ati.
r!

O seu concessionário amigão, mantém plantão de emergência aos sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGAS
\

Irmãos
Pecas e Ac�ssórios

"GM"

Posto "ESSO"

Banca de Revistas

Câmara Municipal
Jorllui ,do Sul

Decreto Legislativo N. 01/76

•

Rua Barão do Rio Branco, fundos, n. 67

Especializada VQLKSWAGEN
.

Serviços de latada e pinturas em geral,
Retifica de motores, câmbio" etc ...

Agradecemos a todos que nos prestigiàm ,

J

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72..0060

II
K

1976' ... Jaraguá do Sul - 100 A OS l
"==============-=ol=J

Oficina Autorizada
"GM"

Produtos FRIGIDAIRE

Fitas K 7 Stéreos

JARAGUA DO SUL

72-0769

Venha e verifique oi carros da linha CHEVROLET que lhe oferecemos e cQ�state o

maior deSempenho
maior estabilidade

,

,
maior espaço

maior conforto
maior economIa

SUPREMACIA EM SERViÇOS
SANTA CATARINA

72-0969
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E M P R E S Á,R lOS t U R ISI A S, Escritório de Advocacia ��: ���a:/�"u��:
(Fiscal de Rendas Aposentado)

Advogados
Defesas fisc8!s de qn�lquer natureza - Cobr.ançae - Inventärlos • Desqui
tes - Alterações de Firmas - Oontratos - ACidentes de Trânsito � Defesas
na Área das Financiadoras - M8téria Trabalhista. Viaja�se a Serviço dos
Clientes. .

.

Rua Reinoldo Rau, 550 - fORes: 12·0154 Escrilório - 12-030J Residencla
Jarauul do Sul Sioia Catarina

a VAlUG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne..

gócios e passeios. VARIG está presénte em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços,

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da tonsece, 122/lliO - Fone 72-0091

Jaraguá do Sul - SC

Viage VARIG VARIG VARtG

A população cafeeira do norte do Paraná cai
.

rá.. es'� �no� de 900 milbões de pé!! para cer�a de
===:::::::================� 300 milhões, segundo revela o vice-presidente da

-'"4 ""'<fJ Socieiade Rural Brasileira, Renato. Ticoulat Filho
.

com bsse em um estudo sobre a tomada de recursos
Dr. Reinoldo lIupapa 110 �lano de emergê�cja para. 08 efeitol das geada"

, II II i
realIzado pelo Serviço Regional de Assistência à

,

ADVOGADO. Cafeicultura - SERAC, da região de l\Iaringá.
.Ess8 estudo, entregue ao Presidente 1.10 IBC,

Etlcrit6rio ao lado da Prefeitura C8mll� Calaz8ns, -quando de sua visita a Maringá

I
para taauguração das novas Instalaçõee admínlstra-

1
_"'A , ..__·�..GT��_��_�L �____

i ���a�u� f:�!i!8d;e�i���e�rn3c�:iad�e���:n::o;l�n��s;� _ _, . � � � __ .
. �� emergêneía para apenas SOO milhões de cafesirol,

o que indica que oe 600 milhõel restantes lerio
erradicados.

.

Juizo de Direito da Comaroa de Jaraguá do ,Sul

Edital de Primeira e Segunda Praça BESC em Evidência
. Caixa lila

Em resumo [art. 687 do CPC), faz saber o se- O lucro do BESe deverá ficar em torno de

guinte: PÍ'OC�S80: EXECUÇÄO N. 5192. Exequente: Cr$ 35 milhões no último balanço.
R. Ballock & CIA. LTDA. Executlldo: OSWALDO RO- Trata-se, realmento. de uma performance extra

CH,\. Imóveis II serem praceados: 1.0) _ A MADEI� ordinária, muito acima do resultado dOi anos aute-

<�,A, para construção de uma CASA com 6 ms. de riores.
fr.enle, por 8 ms. de fundos e oulra CASA com 7 ms. Quanto ao volume dos dep6sitos, o BESO deve

de frenle por 10 ms. de fundos, conforme relação abai- tir virado o ano provavelmente na CBsa do milhão.
xo: 7.600 ms3. de vigas e ripns aB preço médio de CrI Cotação .

600,00 o m.li, num folal de Cr$ 4560,00; 800 ms. de /, Aliás, o lucro obtido pelo
-

BESC no últimll

mala-junta, ao preço médio do Cr$ 0,80, num 10lal exercício 8 o ,olome de depósitos rf'gistrado por
de Cr$ 640,00; li37 ms2, de lábuas para parede, 110 aquela .instituição financeira valorizam sobremodo aa

preço médio de Cr$ 20,00, num tOlal de Cr$ 6.740,00; sua8 ações. '

1li5 ma2. de fábuas para assoalho, ao preçe médio de Nio será su,rpresa se ainda eate ano hou�er
Cr$ li5,00, num lotaI de Cr$ 4.726,00; 210 ms2., de um novo aumento de capital.

.

4ébuas para, forro, ao preço médio de Cr$ 17,00, num· "0 Estado", 8/1/76
lOlal de Cr$ li.670,00; 76 ms. roda- pé, ao preço médio
de Cr$ 4,00, num total de Cr$ liOO,OO; 75 ms., meia'·
cana, ao preço médio de Cr$ 1,60, num loral de Cr$
112,60. Depósito: Na firma exequenle" PRIMEIRA PRA..
ÇA: Dia 08 de março de 1976, às 15,00 horas. SE
GUNDA PRAÇA: No die 22·03 76, às 10,00 horas,
caso os bens penhorlldoa não forem arrematados na

primeira -praça pelo valor da avaliação ou preço supe·
rior. LOCAL: No pareo da firma exequenle, à rua Wal·
ler Marquardf, s/o, Nos aulos nio consla baver contra
referidos bens qualquer ônus. e (nem recurso pedente
de julgamenlo. Dado e passado nesta cidade de Jara�
guá do �ul,' aos cinco dias do mes de dezembro do
ano de mil n.ovecen'tos e selenla e c i n c o. Eu (a)
Adolpho Mahfud, escrivão o subscrevi.

.

,
...

Dr. Alvaro Wandelli Filho, Ju;z de Direito

Máquinas de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

.

somadoras e duplicadores.
Revendedor exclusivo para a região

.

§OCo Gráfica AfeDida ltdlato
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 ano - AssistênCIa Permanente

.Escrítórío

A COMERCIAL
ADVUCACIA - COITABILIDADE - SEGUROS
Antonio ..José Gonçalves

.

Bel. em Adminislração de Empreeas
YvormeAliceSchmäckelGonçalves
Técnica em ContabilidadeCRC(SC) 7 638

OPF 093090.989-53
Rua I (Mal. Deodoro) 122/180
Fone 7%·0091 - ex. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina
Recursos fiscais e administrativos - Contabllida

Serviço de marcas e patentes - fotocópias de
Leg18laçio trabalhista ti INPS - Seguros em geral

Serviços,aéreos Var1g
Desde 1944 à serviço do progrés8o de Jaraguá do Sul·

·f

t

li Dr.· Álvaro Henrique Maia I
i
i Advogado

OAB/SC: 1737 CPF: 019174049

Consultas, Pareceres e Ações
Inventários, Acidentes de Trânsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desquites,
Cancelamento de Protestos, Defesas Ortmínals e

Ftseaís, Trabalho e Previdência Social, Aces-
� soría Jurídica às empresas em geral.

EXPEDIENTE
As li.os feir8s

da@8.00 às 18.00 horas e

aos sébadoe das 8.00 às 12.00 horas
Aveoida Getulio V8rgas, a80

Corupä Santa Catarina

� "Friends, My Friends"! (Amigos,
meus amigos!) • L .. Thorne - Tradução de
Urbano Cordeiro • "UCAPE" • S. PaUlo)

.

(Dedica do ao confrade "barciga "erde" -

Eug.nio VitQr e Prefeito Eogenio Strebe, com votca
de feliz 1976)
Conta o jardim pelas flores abertas.
mas nunca pelas folhas que tombaram ...

Conta o teu dia pelas horas alertas.
e não palas que fblharam ...

Pelas estrelas conta 9 noite,
e o dia pelos serrlsos, não pelos perigos,
não pelos aoos conta a tua idade,
mss. sim, pelos 'IUS AMIGOS!

Paraná perde 600 milhões
-de pés de caté

Jaraguá-Guaramirim ligação
asfáltica até Fevereiro

Segundo os informes da Emprêsa BeUa de
Construções, respeneâvel pela implantação da cama
da aÍ!fálti�1l da SC 301, ligando DOSSO município à BR
101, 88 CIdades de Jaraguá e Guaramitim estarão

8'� o fina.l de fevereiro, caso perBi8t� o bom tempo
remante hgadBlil pelo asfalto. E até [ulho, mes das
festividadE.s oficiais do ANO 100, espera-se aqui em

�9rl1guá do Sul 8 vinda do S1'_ Governador para
inaugurar entre outros melhoramento! as obras de
ligação ufáltic8.

.

Sindicalizados, solicitam
aumento salarial em JS
OS síadícatos (patronal 8 de trabalhadores] das

Indústrias Metal úrgieas, MeCânicas e de Material
Elétrico, através de SU8S diretorias estiveram reu-

.
'

nídos na sede da Associação Comercial desta cida-
de. Na _op?r�unidade os trabalhadores apresentaram
Bua relnvídíeaçãe para aumento de salários exi
gindo 20% de aumento, mais o coeficiente � ser

proposto pelo governa Federal átravés do BSU Mi
nistério. Dia 23 do corrente haverá novo encontro
ainda n8. sede da .ACIJS.

'

seAR elegeu nova diretoria
A Sociedade de Cultura Artística de Jareguá

elegeu e empossou Iilua nova diretoria para o exar
c1eio de 1976, tendo já S6 reunido pela primeira
vêz os novos dirigentes Da nofte de quarta feira
úl.tiOla. A eleição deu�se de 8côrdo com os eltatut08,
na s· de da Aasociação Comercial e Industrial com
a presença de inúmeros associados.

.

A chapa sugerida pela diretoria provisória
aC8bou sendo a vencedora" ficou 8ssim constituida:
PrelideQte Sr. Dietrich Hufenu6ssler, Vice Walter
WieHe, 1.0 Secretário Waldir Watzko, 2.0 Guido
Fischer 1.0 Tesoureiro Evaldo BORS 2 o lrineu
Stähelio, Relações Públicas � Orador Ger�ldo José
D�pto. de ExposiçõesOsni Pinto, Depto. Musical
VICtor Frech, Depto. Cultural Prof. João Beckbauser,
D@pto.; de, Promoção pró-Centenário Rolf Hermano,
Depto. So�ial Antônio Luiz Tanco, Depto_ Teatral
Adolfo Reimer, ConsE'lho Fiscal . Francisco Fischer
Emilio Silva' e Joaquim Piazera (fundadores) e su,

plentes. Raul Driessen, Rolando Janhke e OrlandO
Bernardino.

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

Sociedade Recreativa Alvorada
" CGC/MP n. 84 4lili 044/0001 03

Convocação
São convidados os essocíedoa

"

da Socied�de
Recrealiva Alvorada, II se reunirem em Assembléia
Geral Ordtnérle. li realizar se às 9 (nove) horas da
dta 11 de Janeiro de 1976, em suá sede social em Rio
Cêrro II, neste município de leregué do Sul, a fim de
deliberarem sôbre ii seguinte

Ordem do Dia
1,°) Leitura, discussão e aprovação da presreçêe

de contas referentes ao exercício de 1975.
2.0) Eleição do DOVO Conselho Fisclll;·
li.o) Outros essuntos de lnrerease da Sociedade.

Jaraiuá do Sul, 27 de Dezembro de 1975
Helnz Gaedtke - Presldeate

o governador �e
•

Inauguram a

o prefeito
ponte

O Governador Konder Reis presidiu à aberlura do·
acesso ao Dorte da Ilha, via Avenida da Saudade e a

. inauguração da nov'1l ponte sobre o rio Ilacoru'bi. Eslava
,acompanhando do Secrelário da Educaçiio Salômão
Ribas Junior, e foi recebido· pelo prefeito de Florian6-
polis, Esperidio Amim Helou Filhó, e aSSE'ssores vin
culados à Secretária de Obras municipal, além delrepre�
sentanles da Conslrutora Marcondes LIda" responsá-
vel pela construção da nova ponIe.

.

.
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OORREIO DO poyo

Correio do Povo
nos 'Esportes

Geraldo José Comenta...
o tema que serve de comentário neste início

de atividades esporttvas, é para demonstrar �inha
preocupação e creio que de todos os desportistas',
em torno da paralízação das obras de cOBstruç�o
do pttJáeio de Esportes. Obra reclamada bá mui

t08 anos, pois, depois de cODclui�a servirá para
d�lr maior impulso ao esporte salonlsta de um modo

geral. A . parallzação das obras que somente esta
vam no fun d a m e n t o, . vem causar sérias

apreenções n o s m e i o s esportivos, e. ninguém
está a c r e d i t a n d o que até G mes de julho
quando da. programação do ANO 100, tenhamos a

(Ibra Cumo concluída eonforme anúncio feito pela
atual admlnístração pública de que em julho on·

der Reis estará em Jaraguä do Sul para entre ou

tras programações alheias ao terreno. esportivo,
inaugurar 8 obra que se reveste de importância.
Muitos afirmam' que um êrro de cálculo foi a cause
da paralizeçäo, e é de se acreditar em algo assim,

pois anuncísmos muitas vêzes que a líberação äe

j�e.rbas tinha acontecido porparte do govêrne do es

tado para a' eonseeução dos trabalhos reclamados

por toda uma coletividade esportiva, quando. se �s- ,

pera ainda Q �ediamento dos J�SO o que I�fehz·
mente não mais acontecerá, pois é de aemínío pú
blico que es jogos deste ano serão realizados em

Tubarão no pul do Estado. Gostaríamos também
que houvesse uma conf,irmação, neste sen

ttde. pois creio que a opinião pública merece o

respeito e couttrmação daquilo que os rodeiam de

perto.

Destaques" da Semana.
o D. Pedro II de Corupä realiza amanhã fes-;

Uval esportivo, com' a participação de várias equi
pes do norte do Estado. 'A partida de íníefö do Ies
tival serä às 8h entre Gordes e Magros, EI no desen
rolar do dia estão programadas outras partidas. No
último domingo o time jíe Or)!i�do d�rrotou o'_EEltra
da Ilha de JoinviIle" càmpeão do .Certame de Inte
gração Rural por 3x2 em prélio disputado abai
xo de fortes chuvas. Dia 25 o time corupaense re

ceberá a visita do. Baepsndí.
x x x

ISantino Ritta '8 vfctor. Adamczyk ,d's Co"missão
Municipal de Esportes desta ci'dade estão na' Argeo
tina partici'pando das VIII Jornadas Internacil)nais
de Educação Fisics. Depois esti�am a visita alé o

Kênia na África onde participarão d� cursos de
atualização em eaucação física como professôres:Oe eõsioamentos de ambos serão colocados aqUi
em prática. a bem do nosso eijpor.te.

t Agradecimento e
.

. J Convite para 6�lt�
,

Os Familiares de
Jlão Lauro Joenk

Cumprem () doloroso dever de comuni
car seu passamenttl, ocorrido a 03 de janei.
ro de 1976. no Hospitãl do 'Servidor Púbiico
Municipal de São Paulo, quando contava com

. a idade de 45 anos

Por nosso intermédio, desejam agrade
cer de m'aneira especial ao estabeleeimehto
mecânico ADRIÁTICA S.A., onde desempen
hava 8 fuoção de plainsdor mecânico, que
se incumbiu de realizar p féretro e núticiar.
seus familiäres.

Outrt.ssim, convidam parentes e _pessoas
de sUßS relações para o culto em intenção
de sua alma a ter lugar/amsnhã; dia 18, às
08 horas" na Igreja Evangélic'a, Lutherana,
ceDtru

Antecipam sinceros agradecimpntos
J'arsguá do Sul, janeiro de 1976.

l@e Norma Joenk
.

Guilherme Rolando JOtlnk e F,'lmflia
Max Haertel e Família.
Harry Falk' e Família

(j?-'�--<II��--.ct�T Dr. Reinoldo Mopa.8 1
� -. II AD�OQADO II .. i
� Etieritóri� ao lado da Prefeitura i

JARAOUÃ DO SUL i
'oC)II!)rII'oo�_.............-..c...,�'_""....Ã

,

»,

·SABADO PAGINA
..

..

.

Eslado de Sanla Catarina •

r .". Mel'hores rodovias. foi tema' principal
. Prefeitura Municipal de de reunião na

.

Associação Comercia�
JorBDui �o Sul A Associação Comercial e Industriál. reuniu alguns

de seus associados na noite de segunda feira, no primei
ro encontro do ano em curso. Foi endereçado ofício ao

diretor regional do DER Antônio Carlos Werner, no sen

tido de que seja encontrada uma melhor solução para a

conservação do leito da estrada do Poço Grande, única
opção dos niotoristas, quando a estrada que está sendo
asfaltada, a SC 301 não permite em sua totalidade a pas
sagem

-

de
.

veículos. O ofício da ACIJS destaca os esfor
ços, da prefeitura de [araquá, Guaramirim e da emprêsa
Betta de Construções na conservação do 'leito da estra

da e solicita apoio para a iniciativa Destaca o teor" do
ofício ainda a necessária recuperação da'estrada [araquá
Pomerode, que devido o intenso tráfego de veículos tem

apresentado em seu leito várias "anomalias prejudicando
sensivelmente o escoamento mais .rápído da produção dos
dois municípios.

Também será oficiado ao escritório do DER de Ja
raguá do Sul no sentido da melhor macadamízação da
rodovia SC 301 com um tipo mais resistente de macada
me. pois as partes ainda não beneficiada com o asfalta
mento e que formam alguns quilômetros apresentam-se
com enormes lacunas o que prejudica o tráfego de ve

ículos. A entidade poderá engajar-se ao movimento que
vísa transferir para as 2as. feiras todos os feriados do
meio da semana evitando-se com isto muitos dissabores
para as próprias empresas. O Presidente da FIESC Sr.
Bernardo Wolfgang Werner vem de receber ofício no

sentido de que seja feita uma melhor análise dos contra

tos com as emprêsas pela CELESC para fornecimeno de,
energia .eléuíca. Os empresários desejam um texto mais
maleável para os contratos.

"

A r g.e n t .i n a p e d e r e t i r aJl a
do embaixador britân,ico

BUENOS AIRER (UPI) A Argentina
comunicou à Grã-Bretanha" que' "seria acon

selhável que retire seu embaixador, em Bue-:
nós Aires, evidenciando o agravamento da
disputa em torno das Ilhas Malvinas. O anün
cio está contido num comunicado que tam
bém assinala que o embaixador argentino em

Londres, Manuel d@Anchorena, que seencon
tra nesta capital "perman�cérá em Buenos
Aires ;até no.vas ordens". '

O comunicado esclarece que. a disputa
em torno das Ilhas Malvinas (Falklands, pa
ra a Grã-Bretanha) se agravou devido à
"negativa do Governo de Londres de reini·
ciar as negociações sobre. a disputa da so

berania sobre as mencionadas ilhas,. e ao

envio de uma missão econômica inglesa ao

arquipélago. ". .

A missão chefiada por Lorde Shackleton,
esta nas MaJl'inas há 10 dias com o objeti
vo de investigar as possibilidades econômi
cas do arquipélago de dois mil habitantes,
situado no Atlântico a 500 quilômetros da
costa argentina, e que ambos os países. re
olama-m desde 1833, quando a Grã-Bretanha

Neste final de semana, deixe a pré!ia de lado e vá
integrar-se aos feslejos de nosso querido Padroeiro.
Às 8 horas de amanhã, domingo; Mi5sa Ponlifical
com aluação dos BIspos' D. Afonso Niehus Arce
bispo de Florianópolis. D, Gregório Warm.eling de
loinville e D. Honoralo Piazera de L.ages, e concel�
brada pelos padres nascidas em Jaraguá do Sul··e

.

por aqueles que,' \ em ano& passados frabalhar na

paróquia. Após o 'pontiflcal li conlinuidade dos festejos,
.

para às 12 horas os bispos visitc10Ies serem homena
geados pela comunidade católica. Os milhares de fiéis
jaraguaenses e visillmtes terão condições de venerar
os ossos de São Sebastião trazidos do Valicano pelo
Padre Elemar. Os festejos tem um significado muiro
importante porque marca o inIcio dos festejos do
ANO 100.• Para hoje sábado às 1'7h haverá procissão
e benção dos carros, após o que haverá bberlura da
fesla 'externa, isto é claro com a participação de to
dpl$ nós.

Oes'de quarla feir.. eSlá inslalada defron'e ii Ma
Iriz, ,Iu,niinoso que desIaca ii Fesla de São Sebastião
no ano do cenlemirio, que dá' um toque especial à
Àv Mal. Deodorb.

II Empresa exibe computa,dor _o_ocu_P_ou_. •__

que vai ,ler par� 'ós, cegos aonvHe' espeaÍaICAMBRIDGE, - Massachusetts,. Uni
minocomputador, que pode ·ler a letra i'mpressa
aos cegos, .

foi _�xibido pela firma de eletrônica
que' o criou.

A máquina, que pode ser colocada sobre
uma mesa, lê inglês com voz' cadenoiada e pa
rece ter um leve sotaque sueco. p compacto apa·
relho lê .livros, revistas e praticamente qualquer
material impresso em qualquer tipo de letra, se
gundo seus criadores,

Raymond Kurzweill, de 27 anos, é o inven-
tar. E' também presidente da "Computer Pro·
ducts Inc." e disse que dentro 4e 18 meses o

aparelho estará. à disposição das bibliotecas e ins
tituições. Dentro de quatro anos, os cegos pode·
rão compra-lo para instalação em suas residên
cias. Quando chegar aos mercados, a máquina OUS,·
tará 25.000 dólares, mas' em ainoo anos o preço
deverá descer para 5.000 ou 10.000 dólares. dis
se Kurzweil!.

Lei n. 596/76
,
Autoriza o Chefe do Poder Exeeutivo a desa

propriar área urbana e doá-la ao Instituto Nacional
de Previdência Social. .

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja
reguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de: suas atribuições. J .

•

. Faz saber a todos 0S habitantes deste Municipio
que a Câmara' Municipal aprovou e �u sanciono a

seguinte Lei:
, . _

Art. ].8) Fica o chefe do Poder Executivo
autorizado a desapropriar, amigavel ou judicial
mente, um terreno com 8 áreli ds 200,70 metros
quadrados (duzentos vírgula .setenta metros quadra
dos), de propriedade de Henriqiie Wolf. com a fren
te para a Av. Getúlio Vargas, e entre terras do
Supermercado Jaraguä Ltda e, do Instituto Nacio-
nal de Previdência Social.

.

Art. 2.°) - Uma vez consumada a desaprcpría ,

ção, Ilca o Cbefe do Poder Executivo autoeIzado a
doar o imóvel desapropriado ao Instituto Nacional
de Peevídêncía Social

Art. 3.1') - EMta Lei entrará em vigor Da data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. , \

Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos ti días do mes de janeiro de 1976.

Eugenio Strebe Prefeito Municipal
Esta Lei foi Publicada e Registrada. nesta Di.

retoría de Expediente, ,EdUC8�ão e Assistência' So
cial, aos 13 dies do mes de janeiro de 1976..
Dr. Irineu José Rubini, Diretor de. Expediente

Lei n. 597/76
Autoriza o chefe do poder Executivo a desa

proprlar area Urbana e doá Ia ao Instituto Nacio
nal de Previdencia Social:
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipa,l de Jaraguà
do Sul; Estado _de Santa Catarina" no uso "e exercí
cio Ge 8uas atribuições.

'

Faz "aber a todos '08 habitantes deste .
Muni

cípio que a Câmara Munleípal aprovou 8 eu saneio-
no a seguinte Lei.

'

.

. Art t.o) - Fica o chefe do poder Executivo
.

autorizado a desaproprtar, amígâvel ou judicialmen
te, um tereno com area de 68,87 metros quadrados,
fazendo frente; - em 12,80 metros, com 3 Av. Getu
lio Vargas Iundos em 15,30 metros, com, terras ad
judicadas pelo Instituto Nacional de Previdência
�ociaI.' limiland�-se d, um lado, em 5,80 metrol
com terras de �upermercados Jaraguá Ltda, .. de
outro em 9,50 metros, com 'terras de llenFiqu� Wolf
ou quem de direito.

Art. 2.°) _.: Uma vez consumada a desapropria
�ã(j fióa o Chefe do Eú'cutivo autorizado 8 doár O
imóvel desapr"opriödo �o Instituto Nacional de Pre
�iaência Social.

�

Art. 3.0) - E$ta Lei entrará em vigor. n8 da
ta de sua publicação, ruogadas 88 disposições em
contrário.

Paláoio da Prefeitura Munioipal d. Jaragu' do
Sul. aos 13 dias do mes. de jaBeiro de 1976.

Eugenio- Sh-bé', Prefeito Mllnieipal
, Esta lei foi Publioada e Registrada nesta Dire:"

toria de Expedien'te, EduoaQão e Assistência Social,
80S 13 dias do mes de janeiro de 1976.

Dr. Idneo José Rubini. Diretor de Expeäiente.I'
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Correio'do. Povo
ANO LVII J,ARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) N. 2.868Sábado I! Janeiro de de 1976

Seu nome' não importa, poderi·a· ser João,
José, Pedro ou Paulo Um nome comum, dírtames
mas próprio de um homem modesto e humilde.
Brasileiro, desses. apaixonados patriotas, possuía
o o verdadeiro amor à sua pátria. Guardava na

mente a lembrança d08 seus pasans de valoroso
soldado. àllmentando a esperança de ver um dia,
o Brasil respettads no consenso das nações.

Idêlos revolucionárias as alimentava com sa

dio nacionalismo, sem contudo manifestá-los os-'
tensívamente 80S que o rodeavam .. Filho de pais
pobres, foi um milionário em termos de dedica
ção à sociedade e de amor à Iamtlla. Com ex

traordinária força de vontade, transpende obstá
culos de toda sorte, enfrentando o trabalho com

tenacidade, conseguiu Iormar-se conseguindo,
aeíma di -KO, lançar e firmar um nome elogiado e

respeitado no seio da comualaade em que vívía
ti atuava.

Marcado, pelo trabalho, procurava ser út!l a

todos, abstendo-se da politicagem barata para
ater-se aos problemas da terra, procurando 80

lucíonä-los dentro da área de sua Influêncía. JIoo
mem simples, cidadão paeato, não gostava de
intrigas e detestava arruaças. Politicamente, o

Brasil e sua terra natal representavam o que ha

Domeuarquivo para você
Uum 'Homem Bom

.
.

.

Prol. Paulo Moretti

,

va.

via de. mais apaíxonante nos escritos que assina-

Escrever artigos pars diversos jornais era

uma ocupaçãó à margem das suas ocupações
habítuats. Fuzla-o com raro brtlhantísmo, quer no
elogio, quer na critica. Estilo atilado sem· ser

gongórico, frase escorreita sern ser jactanaíosa.
opiniões nacionalistas bem pesadas .. bem pen
sadas. sem o descabido jacobinismo.

Seus artigos. sem que disso se apercebesse,
influíram mentes neutras. acordaram espírito
acomodados, ensinaram lições de exemplos, res- .

gtatraram páginas dt! alto vslor literário e cons

tituíram um elevado tributo de cultura e de amor
a este Brasil. __

Morreu o homem ... Ficou o exemplo. Em
bora no anonimato, sua passagem por esta terra
S8 não chegou 8 ser fulgurante, Ioí protundamen
te mareada pelo valor do trabalho e pela
têmpera da dedicação.

. As honras e a8 glórias que lhe Ialtanam em

vida, Deus h_averá de proporcionar-lhe eeutupll-'
cadameete na sua gtörtaa esta criatura que,
por sobre ser pruíundamente cristão, foi, acima
de tudo, um homem bom.

Polícia de Lages
Várias comunidades catarinenses

que ,item entregu8l1 ao trabalho e o

desernol,imento,:ao. bem-estar e a. or

dem, vez por ootra sofrem. as tropetías
de índivtduos de outros aatadcs, qua
aqui chegam e vão se fazendO passar
por gente, de bem até que re,.olam sua

deira Indole.

Nota 10 Os
í

es e e s
Por José Castilho Pinlo

com a morte de um deles, aprisiona
mento dos 4 restamea e recuper- ção
de. quase todo o dinheiro roubado.

Foi um belo triunfo da políCia cere
rtnense e Que merece des aque especial,
pois é cestume em todos os recantos
citar-se apenas os álos negauvos da
polícia, e DUnCi!! es positivos como esse
dos policiais lageanos. Nora lO para a

polícia de Lages.

QUiilnro aos assalrantes. cujos nomes
são Osmar Germer, Fernando PorlO
Soares, Humberlo ''Graziilno, Gaslão Ne
ves e AlCides Aguiar, um deles Alcides
Aguiar, foi modo em meio fi ViolênCia
que eles mesmos de3encfldearâm, e os

demeJis, em número de 4, eSlão. presos,
vão ser julgados e condenados a alguns
anos de reclusão. Islo imporia em' ófir
mar que os bandidos vão con!iouar vi
vos e dand'o preocupações e despêsas
ao governo, e por assim dizer GO povo,
quando o assunlO poderia ser resolvido
de vez, aplicando se a tles o eficiente
processó da .. "Soluçã'o Finàl" "�o

Jaraguá do Sul, J 2/01/16

Voltadas para os afazeres fil progras
tlO a que aludimos acima, edSiS co.wu

nidades não se dispõem a obserfar me
lhor esses '�for8steir08", o q.ue não dei
xa de ser um erro e a.é uma omissão
perigosa. E como consequência des!!a
falta de observação, não raro S8 depa
ram com fat08 �OJiDO @lsse ocorrido em

Lages, na semana pàssada, quando 5
elementos camuflados de "bons rapa'
zes" chegaram a oidade e logo depois,
em pl�na lllz do dia. assaltaram a

agôncia do Banco Bemerindus, no Bair
ro do Coral. roubando Cr$ 150.000,00.

Felizmente, insta.ntes iiPÓS o aisalto
foi acionada'a t)olícia de Lages e das re

giões tizinhas, começ3I1do a persegui
ção aos bandid0s e qua s6 teriniüou

o fato é real e ocorreu
na- prevíncta de Kuret em
Ryllik na União Soviética
Um louco subiu para o

telhado de um alto ediU
cio e lá ficou durante
horas, nasseaudo de um

lado pira outro, gestícu
lando e ameaçanno atirar
se de lá para baixo qual
quer um que teutase su

bir .

para agarra-lu, Foi
quando um loucn acon

selhou a que se serasse
o edifició pela base, der
rubando· O. A idéia não
era praticaval, natural
mente, mas as autorida'
des lembraram se de fin
gir que iam fazer isso.
Mandaram vir grandes
serras, fjzeram muito apa
rato. a, quando Iam com,,

Çar a "serrs." o edifício.
o louco lá de cima que
niu era bobo, d�sceu e

entregou-s� 80S enfer�
meiros.

8eßß�9 autorizo. CIßcórdi'lempréslill parI
A Prehitura Municipal de Concórdia foi auto

rizada, pelo Senado, a contrair empréstimo com a

Caixa Econômica Federal, no montante de dois mi
IhÕBIi: e 368 mit cruzeiros, destinados á constr.uQão
da Estação RGdO'lária.

'

Associações de Municípios- ouvirão palestras
sobre movimento econômico

F'polis, - o assessor da Secretaria da Fazenda,
Frau'ciseo CyrUo Oorrê,8., foi designado pelo secretá
rio han Bonato para .participar das reuniões du
As",ociações de. Muoicípios da Grande Florinó_polis,
Planalto Norte, Região de Laguna, Oeste. Extremo
e Meio Oeste de Santa Catarina.

Os encont:-os acontecerão nos dias 16, 19, 20,
22. 23 e 27 do corrente mês e o Assessor proferirá
palestras liIob:-e o Movimento Econômico, que seni
rá de base para a fixação dos índices de participa
ção n0 produto da arrecadação do IeM para 1977.

Saúde' desmente. epidemia de
Hepatite em . Corupá

Fpolis o secretárià:' da Saúde, Hélio Ortiz, declarou
não haver epidemia de hepatite .em Corupá, após receber
relatório da investigação que maçiou efetuar naquela cida
de. Segudo um jornal de FlQcian,ópolis, teriam se regis
trado cerca de 200 casos de hepatite em Corupá, entre
os dias 1.0 e 9 do corrente.

.

O relatório feito pelo médico Aloúdo Monteiro Já
come, da Seção de Doenças Transmissíveis do Departa
mento Autônomo de Saúde Pública, revela que apenas
dois casos de hepatite ocorreram f!aquela cidade, sendo
que os pacientes já receberam alta. -

Ao desmentfr a notícia, o Secretário da Saúde ex

plicou que no. Hospital e Maternidade "São Francisco", de .

Corupá, o Livro de Registro de Doenças revela a ocor

rênçia de 28· casos de hepatite. assim mesmo com diagnós
tico indefinido. durante o período de janeiro de 1975 a

deste ano.

O emissário da Secretaria da Saúde aproveitando sua

presença .em Corupá fez algamas recomendações sobre
a hepatite e os cuidados profiláticos visando proteger a

população lo-cal.

Dia 17.04
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Colégio São Luís

Comunicado
A direção do Colégio São Luís, desta

cidade, comunica aos interessados que os I
exames de adaptação dos alunos que dese- 1
jem transferir-se de outros cursos para a

2.° série do Curso Técnico de Contabilidade
serão realizados nos dias 16 de fevereiro:
Elementos de Economia e 17: Contabilidade
Geral

, ,

Comunica, outrossim, que' o curso pre
paratório para tais exames serão realizados,
nas seguintes datas:

19 a 23 de janeiro: Elementos de Economia
26 a 30 de janeiro: Contabilidade Geral.
Local: Colégio São Luis
Horário: 19h30min.

b
e
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A Direção

�
Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do StJ t

Edital da Primeira a Segunda Pra�i:
'.

Em resumo (àrt. 687 do CPC), faz saber o se
�

�u�����-:-Pr�::���nte�ÇÕ��cPe�c�X��r�Z��NeOs ��! !
díní Luiz Lenzi.- Executado:- Antonio Müller Filho. - ,
Imoveis a serem praceados.

.

,

1)- Um Terreno situado nesta cidade na Vila Len (
zí com: a área de 931.50 m2, fazendo frente com 30 mI I
na rua Professor Hermann Schulz. fundos com igual me (

tragem com os lotes n.vs 16 e 19 de um lado extrema (
com terras de Hilário Demathé e de outro lado com ter· i
ras dos vendedores. sem benfeitorias, �devidàmente trans I
crito no Registro de Imóveis desta Comarca, á fls 108,!
sob n

? 40.213,- avaliado em cr$ . 16,000,00 Deposito::
Com o proprio executado, Primeira praça Dia 02 de fe: J
vereíro de 1976. às 14:00 horas. Segunda Praça: - No J
día 16 do mesmo mês e ano, às 14:00 horas caso os bem I

penhorados não forem arrematados na primeira praça pe I
Io- valer da avaliação ou preço superíor, Local: - Edíft I
cio do Foram, nos autos não consta haver centra referido!
bens. qualquer onus e nem r�curso pendente de julgamen·

'

to. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul. ao!

dez días do mes de outubro do ano de mil noveceneos

é setenta e cinco. Eu (a) Adolpho' Mahfud, Escrivão. o

subscrevi.
(as) Alvaro Wandelli Filho

Juiz de Direito I

-----------------------------------,--------�.,

8Bu�e �ate . recorde de uacißHcBo em 111l
1

. Fpolis (13) - o Programa de Iml:lnizaçãe deseD
volvido pela Secrelaria da' Saúdé em 1975 já alingiu
a significativa marca de· 3786.242 doses aplicadas, '

cerca de 900 mil iii mais do que ti soma da vaciuàçáo
realizadil oos anos de 1972 a 1974. -

O secretêÍrio da Saúde, Hélio Ortiz, observou
Que s6 ti vacinação contra a meniDgile alingiu i

2.796242 calarinenses, reduzi.ndo cooSldt-ravelmente a

incidência lila doeoça no Estado. Acrescentou rambém
que, t 976 fo,i mais um ano sem registro de qualqUlI
caso de varíola, assegura.ndo que esta doença eSlí
complelameDle erradicada em Santa Calarina.

Tuberculose e outras Doenças
O Secretário· assinalou ilIinda que houve ulII

grande avanço no programa conrra fi tuberculose,
alravés da vacinação' com 'BeG inJradé;mico, de ulII
rotai de 204.631 e.scolares. No ano passado. foralll
aplicadas também 220.486 doses de vacloas conlra i

poliomielile (paralisia infillnlil), 166.674 doses de vaçi.
cina rr,íp'lice (djfr�ria, coqueluche e lélano) e 262.801
doses contra ii varíola.

Em 1976, a Secreraria da Saúde prelende inlen'
sificar a vacinilção contra o sarampo, difleria e télaoG,
além de manter elevada aprevenção contra apoliomie'
lire, varíola e (uberculose.

Em Jaffa o maior rDubo da história' de Isr.
JA,FFA, Israel, (UPI) - Um grupo de assaI,

taotes roubou um pesad(!) cofre de ferro, cont@odo
milhares de dólares, de um quartt.l de Policia de�tl
cidade, segundo declarações feitas, por invllS'
tigadores. �les disser.a:m que a bem planejada opa
ração parece t�r sido organizada dentro do quar'
tel e que a 'policia esté. à procura de uma funcio,
nária ausente desde o fim da semana.

no C.A. Báependi
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