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,

"Correio do Povo" Completa 51 An
. Em dllta de emanhê o

noSSO semllDário comple
tará o seu 51.° ano de
existêocill.' Muttos d o s

noSSOS leírores haverão de
eatrllnhllr II maneira rápida
cóm que passou 'o ano do
cinquentenário. B existe
razão pare isso.
No dia 3 de setembro

de 1969, recebíamos as

maia gradas autoridades da
cidade, bem como 'os ilus
tres confrades do Estado
e os homens que DOS últi
mos 50, anos estiveram
muito llgadoe

'

à circula
ção do "Correio do Povo".
Terminados oe éros come

morativos do citado dia 3
de setembro de 1969, tive
mos uma palestra mais
pormenorizada com o ior
nalisla de pene brilhante,
sr. Honorato Tomelim,
alUai diretor do, jornal
O LUMB, de ôlumeneu.
Disse-nos, na éPOClI, que
a círculação do nosso se

manário deveria ter ocor

rido antes de 3 de.setem
bro de 1919 e que, ao eo·
vezde chamar-se "[aregué
Zeitung", jti érd conheerdo
pelo titulo de "O Correio
do Povo". Por' male que
pesqutzessemos 'em tôrno
da matéria, apenls encon
tramas o original do ior
Dal expedido pela primei,
ra vez em 3 de aerembro
de 19!9, onde se lia como

seu diretor, o noseo fun
dador Arthur Müller. Cor·
reram os mêses e as in·

vesligaçõea 'Sll sucedillm.
E, eis que encontramos

o rnimeiro exemplar de
"O Correio do Povo", que
circulou em Jaraguá do Sul,
exatamente no dia 10 de
MaiO de 1919, IIpilrecendo raguaense, promelIernos
o finado Arthur Müller, nunca nos desviar da ,li·
como gerente do semaná- nha recta de matai e jus
tio e tendo como redatores tiça que traçamos. Inde
diversos' colaboradores,- E pendente e not i c i o s p,
corn o ;:>rimr>ro número ",empre prom:>lo a defen,

surgirélÍn mais 18 edições der os interesses deste

seguiDtes, que nos forllm nosso t o r r ã o, veio "O

genlilmen'te cedidos, con Correio do Povo", preh
tllodo a verdadeira histó- encher uma lacuna que de
ria de um 'dos mais velhos ha muito o povo Jllragua,
jornais do Estlldo de Sabta ense seotia II flilta. Mas

Catarina. para coroar de exilo a luta
Na edição n.o 17, de 30 que encetdmos, estatrlo�,

de,agOsto de 1919, na ter- certos que não nos deixil
ceira páginll, lê-se o se· rão de auxiliar os nossos

gUiate aviso: "JAR'AOUÁ- contemporaneos, promet·
ZEITUNO _ Na próxima tendo nós, trabalhar com

aemana começaremos a afinco em pról do bem

publicação em allemão de collectivo.
11m semanário sob o titulo Tendo por Ilmil o pro·

"IARAOUÁ.ZBITUNO"., greaso, vem JaragulÍ, com
Este sli:manárie, ,que terá (I seu povo laborioso, to
e mesmo lema que estll maodo um lugjlr de des,
fGlha, sahirá as quartIIs taque no meio dos outrol
feiras. erll o primeiro nú do nosso querido Estlldo.
mero do "J A R AOU A- Quem a cerca de annos

ZEITUNG", que circulou atraz atravessllsse IIS Doa

em 3 de setembro de 1919. sa's, manas, onde lI111enas

ville passaria II ser o

primeiro contribuinte do
Bstado de Santa Catarina,
em 1969 e JllrllgulÍ do Sul,
seguindo as pegades do
seu irmão maior, pllssaria
II figurar em 7° lugar, em

meio de 195 ourroe muni
cfpios catertnenses,
A publlctdade que se

encontra na éP-OCII, anun

cia, apenas, a Tipographia
do Correio do Povo, stlen
ciando quente aos SIlUS
proprietiÍrios.
Contudo, homens ilUI'

tres que ainda hoje vivem,
dão o seu testemunho
como foi a fundação do
"Correio do Povo" Con
ta-se que o dr. 'Abdon
Beptteta era proprietário
de uma tipografia, em

JoiQville e, dedas as rela
ções de amlzede com o

então Venâncio da Silvil
pôrto,. daquele 'comprou
o IJ conlunto gráfico que,
sfinel foi instalado . em

Jaraguá, ,na Bstradll Nova.
Venâncio da SilvlI :>ôrto,
como serventuário da Jus.

I f)Ç.a. ,não, p'Gdia '1,{igurar
como empresáriO, advindo
da! o fálo de não se linúa registrando todos os
mencionar o proprietário detalhes, para ser o espelhoda tipografia e sim, lIpen.as, fiel da hlatórla que conta
o gerl?:nt�, embota s� saiba sôbre a vida de Jaraguá
�ue, !DillS t.lI�de, a npogre ..

do Sul, dos munlcíptosflo..fOl edqutríde por Ar�hur vizinhos e do Bstado de
�uller, nasce�do dai. II Santil Catarina,Ilrma Arthur Muller & Cíe.,
onde hoje se localizam
IIS oüctnes da firma So·
ciedade Oráfica AVénidll
Lldll., e local onde atual
mente se imprime o DOSSO

semanário.
, ,

Divide-se, pois, -face às
informações, a fundação
entre o prop'rietiÍrio do
conjunto gráfico, 'mantido
anonimamente por motivos
6bvios e o grande jorna
Haia que sempre aoube
ser o finado Arthur Mül
ler, aos quais se ligou
Frilz Vogel, pllrll ser o

primeiro r e d a 10.r do
semanário alemão "JA
RAOUÁ ZBITUNG",
num espaQodefempoque
vai de 10 de maio a 3 de
Setembro de 1919.
Mesmo com o neces

sário reparo, à bem da
história dll imprensa ca

tllrinense, esl.mos dis·
'I?OSIOS a novas emprei
tadas. Vefculos moder
nos de comunicação,
como a lelevisão, e, são
Ireis caDais que capta
mos diàriamente, fazem
de nossa comuna um

muniéfplo próspero, Ain�
da recentemente vimol,
diretamente do oceano

Pacffic., a des c j d a' Fritz Vogel, redator do Jara-dos' a s r r o n a' u tas gu6-Zeltung, em 8-9-'19.
,

"O Correio .do Povo", ee. distinguiam III g U m

all
com criterlo e inteligência

clrculara anteriormente, no choupanas, espiadas pelos vem dirigindo os desnnos
dia 10 de Maio de 1919. selvícoles, não penserte deste Estado, o dr. Lauro
Justificando'. eUa aparição, 'que neete curto espaço de Severiano Müller nosso
assim escreveram os seus rempo, se fundaria este represenranle no Senado
rederores. "Certos do' be- sympettca povoação. Iare- Pederal (Colombo MIlChII'
nevolo e generoso acolhl, guá com cerca de dez mil doS a II e s, 'f u tu r o

Il!enlo que nos dispensa- habitantes, com. 260, kllo- O o ver n a d o r de
rao os nossos conrempo- metros de estrada de ro- Santa Catarina, em 1971,
reneos, damos hoje I

a pu- degem, com cl facil expor. é sobrtnho '

neto de Lauro
bllctdede o seman-ário O

Itação pela Linha E.F. São Severino Müüer-ex-gover-.
Correio do Povo. Fundado Francisco, será em pouco nadar e o dr. Abdon
neete dlsrrlcto pllra ser o tempo uma das principais Bapllsta, edmlnlstredor ex
porta voz do publico ja- locolidades de Santa Ca- perlmentedo, .aquem joln-

J!;ste é o clichê do primeiro número d' "O Correio do Povo", em 10 de Maio de
1919. Arthur Müller era entlo o gerente do seman6r1ó.

tharina maximé agora,

on-I
ville déve a mllior parte

de adminislradorlls exem- de seus melhoramentos e

piares dirigem os deslinos que não poupa esforços
do nosso Estado e do para fllzer de seu Munici-
nosso Município, Folga
mos em publiCdr hoje as

photographias do dr. Her
cilio Pedro da Luz, 00'
vernador desle Estado, que

pio um dos primeiros do
nosso Estado.
ESla era a apresenlclção,

mal sabendo os 'dirigentes
que _ o município de JOin-

Jaragui-Zeltung sUrgiu a 3-9 19, tendo como diretor Arthur
Müller e como redator Fritz Vogel. 61 anOB sl10

pusadoB, desde antAo.

JARAGui DO SUL

os
da Apollo 13. Bm Junho
ou Julho vindouros, estere
mos assistindo do México.
viII 'satélite e a nosse

Embratel, oa sensacionilis
embates de nossa equípe,
no cempeoneto mundial
de futebol de 197Q.
'''Correio do Povo", con-

Arthur Müller, jornalista d.
pena brllhaI\te., gl!rentll. ctQ
()orrelo do Po'vo, em 1919. I,

Em 1971 haverá se as

sumir, como dissemos um
sobrinho oélo do então
Lauro Severiono Müller,
o Bngenlieiro Colombo
Machado Salles. Nós nos

regozijamos com o fáta
auspicioso, É 'o nosso
sem a n á r i o que estarà
revivendo, em ed i ç ã o
mo d e r n a, a repefiçiio
daquilo que aconleceu em

t919, quando surgimos
emitI I. ÚIIIIlI PiIIDl

Folocópias
�------------------------------
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·Frlltrler., e Omamental,

.

Direito da Oomarca de Guaramirim, Bsta-
\ do de Santa Oatarina, na forma da leí, etc ...

Laranjeiras, Peceguei�o8, F A Z S A B E R a todos qusntoa o presente
Kakíseíros, Macieiras, Ja- edital de eítação, com o prazo de 30

. (trinta) díae
boticabeiras, etc. Roseírae virem; dêle conhecímento tiverem, ou intereslar
Dahliaa, Camélias, Ocni- possa, que, por parte de Carlos BubJitz, brasíleilo,
feras, Palmeiras, etc., eie. casado; comerciário, r e s i den t e e domiciliado em

Ma8aarandubinha, Municipio d& Massaranduba, nes
ta Comarca, através de seu procurador Dr. Reinol·
do Murara, foi requerida uma ação de

.

Usucapião
de uma át'ea de terras situada no lugar Ribeirão Reinoldo 'Artur Müller, requer licença censtrutr
da Lagoa, no Muniolpio de Maslaranduba, com a um puchado, Marisol S/A., requer licença construír
área de 216.000 metrea quadrados, com ali seguín- um renehe de madeira, Alfredo Müller, requer licença
t.es eonlrontações: Faz frente, ao Norte, com. 450 pare construir um puchado de madeira, Elly Koklínek],
metros; C6m a Estrada de R o d a g e m Municipal; requer alvará p/cOilslruir um puchado de' madeíra,

....----------- c:::::::oc:>c:::::a-.c::;:::oc::::..:::::::o Fundos, ao Sul, COlD igual metragem, c o m terras Elelromotores Jaraguá S/A., requer IalvllrlÍ de cone-
de Irineu Manke; extremando ao Oeste, com 480 m.i· trução, Bruno Ol.ka, requer alvará de licença para

Relistro Civil Edital n. 7.209 do 5/5/70 tros com terras de Alexandre Rsdmerskí, e a Les-: construir uma casa, José f'achinl, requer alvaré de
Ad M d te, com igual metragem, oDi terras de Estefano So- licença p/fazer uma reforma na s/ casa, José Ochner,

Aurea Müller Grubba, Cficial emi:oniaÉ��r t e
bieranski. Procedida a Justificação Prévia, foi a requer licença pera demolir e reeonetrurr uma caslI

do Registro Civil do r.Dis- mesma julgada procedente por sentença .. E para de madeire, Geraldo Marquardt, requer 1I1vllrá pllrl
trito da Comarca de Taraguá Ele, brasileiro, solteiro, que chegue ao conhecimento de todos e ninguem construlr uma garllgem, Conatenelo Wilke, requer
do Sul, Estado de Santa operário, natural de Ja� possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz ex- alvará de licença pare construir uma casa, Iosé Zabel,

Catarina, Brasil. raguá do Sul, domiciliado pedir o presente edital que será àfixado no lugar requer Vistoria/e hebltese, Vigando Wilhoft, requer
Faz Saber que comparece- e resídente em Jaraguá- de costume, publicado uma vêz no Diário da Jus· vísrerle e hablre-se, Walli Schmidl, requer ficença
ram no cartório exibindo os Esquerdo, neste distrito, tiça e três vêzell· no Jornal Correio do Povo, de para construlr uma casa, Hercllle ROSll, requer ltcença

'

documentos exigidos pela le. filho de Alvino Marquardt Jaraguá do SUl. Dado' e passado nesta cidade de para conslruir um aumento em sua casa, Jucélio COIta,
afim de se habilitarem para e Edith Horstmann Mar· Gusramírím, Estado de Santa Catarina, no Cartório requer vistoria e hebtte-se, Frederico Kuníze, requer

casar-se: quardt. do Cível e Anexos, aos vinte e sete días do mês vistoria e hebtre-ee, Zezilo Luíy Ctzesckt, requer vis·
Ela, brasileira, solteira, de abril de mi! novecentos e setenta. torili e' habile ee, Lindolfo B'arg, requer licença para

industriária, natural de Eu, (as) 8all faltiD, Escrivão, o datilografei e subsereví. -ccnstrulr uma cesa, Bruno Hena, requer licençd para
Guaramirim, nute Bsta (as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito construir uma casa, Rudi Oestereích, requer vistoria
do, fiÍha de Emilio Eger

'

C E R TI D A O ) e habile se, 11Iráguá Veículos S/A., requer liceaça
Junior e Berta Bískowski p c I' 'do EI KI bdi'Certifico que a presente cópia contêre com o

lira ans nnr um pre 10, mo a un e, requer a vara

Ele, brasileiro, solteiro, Eger. original do que dou fé.'
de Iicençll para conslruir uma caSIl, Leopoldo Sche·

motorillta, natural de Ja·
Guaramirim, 27 de abril de 1970 winski, requer licença para fazer uma reforma em SUII

raguá do Sul, domicilia· Edital n. 7.210 de G/órlO '

.; Ralf Faltin, Escrivão
callll Rol!'lndo Schulz. requer licença para conslruir

do e r e si den t e à Rua uma casa de madeira, Isaiai Peles, requer licença
Cabo Harry Hadlich, nell� Jorge Geraldo Freiberger para fazer uma reforma, Heini Behling, requer alvará
ta cidade, filho de Hel- e Maria Madalena ol.unkes fiDUZ IRMB-O� �Bind Clm e' Burl'rultura de Iicençll p/reformar um rancho, Pedro Coulin, requer
muth Kie'nen e Ruth Ay-. Ele, brasileiro, solte!ro, U U. ,- , o' b. licença ·para· construir um dumento na casa, Mario
roso Kienen. operário, natural de Ja Assembléia Geral Extraordinária Nicolini, requer alvará pena fazer reforma em s/casa,
Ela, brasileira, solteira, raguá do Sul, domiciliado

C O· N V O C A ç A O
Maria Siemenlkoski, requer licença para fazer uma

doméstica, natural de Ro· .,' re8idente em Francisco reformlI, Haroldo Dasold, requer alvarq p/conslruir
deio, neste Elltado, domi- de Paula, neite distrit.), São convidados Oll Senhor.1I Acionistàl para um rancho, Ernildo' Ropelato, requer alvará de licença
ciliada e residente à Rua filho de Bernardino Frei, a, Aillembléia Geral Elltraordinária, a .ie realizar p/rebaixamenlo de meio fio, Mlirisol S/A., requer III·
Cabo Harry Hadlich, nes- berger e Ida ,Reinhold nb dia28 de maio de 1970, às 9 (nove) horas, na 8e� vará de licença p/colocar uma placa de proPliganda,
ta cidade, filha .de Silvi- Freiberger. de Social em �io dQ Cêrro km. 14, nillte municfpio Marisol S/A., requer Iiclilnça para colocar uma placa,
no Cani e Pierina Lidia 'Ela, brasileira, lolteira, de Jaraguá do Sul, para deliberarem sÔbre a se, Erneslo Werner, requer licençll p/demolir e reformar
Canl, - �, _ , comerciária, )Plltúral de guinte,_ \. '

_ _ .íll'dem...do ,Dia \,
U m r a n c h o dem li d e i'r li. M i!I r c u 8

., Jaraguá do Sul, domici� 1) Aum nto d Ca't 1 S
.

I 't Kdalil'Raboch, requer iilvarll d"8 licença" lI/melho'"
E.dital n. 7.206. de 2/'5/70 ll'ada e real'dente à Rua

- e e pl a OCla, com aprovei a�
mento da fupdos; ramentoil em sua calla, Elsa Maria Moreira Martins,

Bertholdo Balduan e yénancio da Silva Porto, 2) _ Alteração parcial dOI &tatutos; requer vistoria e habite·se, Henrique Gonçalves,
Maria Giovanella nesta cidade, filha d& .3) _ Alteração do mandato dos Diretorel; requer alvará de licença p/construir uma casa

Vilibaldo Junkei It Lucia 4)' _ AllluntiJs de .inlerêsse Social. rellidenci�l, Ivo Mathiall, requer licença p/conlltruir
Klein Junkes. " Jaraguá do 8ul, 25 de abril de 1970 ca8a residencial de madeira, Olibio Müller,'requer

E�eltraut B. Gumz r Diretora Presidente licença p/construir uma casa residencjal, Socieda·
Edital n 7211 de 6/5/70 de Recrllativa Desportiva Vitória, requer a'umento'. •

���--.(B���
s/salio, Abrasil Ltda., requer licença p/COlocar

��}�a W::�e� � T "". t: �. �' � .

.

�:ri�t����a�mr:n�a8��h:::!�tt�e��1� :���n�a c���
Cópia .d� edital reee_bid� {.' lUJ r,o llUllZ \\Ite .J db lillZal requer alvará para eolocar uma placa, Jaraguá
do OfiCial do Registro" _............._. ............,....,_.....,_.

Veiculos Ltda., requer alvará p/conlltruir um ran-

Civil de Canoinhas, NE.

i
ADV·OGAD.O'noB fôros de

eho de modeira, Hilário Brrtoldi, req_uer licença
_ para construir uma casa rellidencial, Herminio

Ele; brallileito, solteiro, S" P 1Gb E ddR' d Anacleto, requer alvará b/fazer uma reformII,operário, natural de. Ja. aO au' O - uana ara - sta o o
.
lO e

raguá do Sul, domiciliado Janeiro � Brasma. .

i Leopoldo Frederico S.tein, requer alvará de conil-

e residente nellta cidade, Processamentoll perante quaisquer Mi.. trução p/uma cala, Blasio Mannes, requer licença
filho de Germano Glatlz i

nistérios, Autarquias. e Repartições Públicas para construir uma casa residencial, Arduino Piç�
e ElIa Anderson Glatz. em geral. colli, requer licença p/reformar um puchado de

Bd't' 1 7°01'd 4/5/70 madeira, Bernardo Sbors. requer número p/suaI � n.... e . Ela, brasileira,lIolteira,
i
Escritório Central; moradia, Guido Mundstock, requer vi8toria e lla�,

Milton Walz e d0!Déstica, natural de Ca· Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303 bite-se, Hary Hagedorn, reqúer reformar um pu·
Ruth Gaedke nOI!l��II.' neste E_ltado, � (Fone: 52-1894) chsdo, Angelo Pereirs, requer licença ·p/reformar(. domiCIliada e resldtmte. L'

.

Ele, brasileiro, solteiro, em Canoinhas, neste Es, ) Z C _ 39 srcala, eandro Marcarini, requer J vi8toria e habl-
lavrador,'natural em Mas- Q

R'o d J
. Je-se, Gustavo Löven, requer número de 8ua casa

lIaranduba, neste Elltado,
tado, filha de Augusto G.

L:'l
e anelro .

� residencial, Luiz Packer, requ'er alTará de cons-

domiciliado e rellidente
Germano Neitzel e Rica Estado da GUANABARA.

'trução de um rancho, Heinz Blesing, requer alvará
à Rua Joinvi1le, nesta ci.

G. Rudnick. li ���--.(B de construção de, uma cssa, Manoel Moreira, re·

dade, filho de Victor Walz o=======�="""""""'�"""""""'rx="""""""a quer alvará de construção de uma casa de madei-
e �f��ib�:!fl��r��;iteira, (ij::·:.:
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j'''A'···.·····:.i:.::�l· ��rPoé�ftó�i�nl�s����I����e;!�t�n:eneçah::�!�;:i;
domélltica, natural de Ja

.

uma calla residencial, Luiz Ferreira Simon, requer
raguá do Sul, domiciliada vistoria e habite-8e, Anselmo Pereira, requer li·
e residente em Ilha da cença p/demolir e reconstruf�la uma casa residen·

Figueira, neste distrito, f:"
.

iI cial, Alvaro Junkes, requer alvará de Hcenç& pl
filha de Afonso Gaedke 8" R e vend e d o r

.

da' i
.

reconstruir uma ca1la de madeira, Nestor Marcos,
e Erna Tank Gaedke.

.

ci i requer.)icença p/con8trui.!:. uma ealla de madeira,
g I '. r '

PI Paulino Malinchein, requel,' alvará .de construção
Edital n. 7.208 de 5[5110 8' B RAHMA CHO PP 'i p/um aumento em sua casa, Amario Martini, requer

�i: ". .

-

, �i:
.

vistoria e habite-se, Pedro Donini, r.equer licença
Erno Vogel e

, pUB construir um muro, Werner Lennert, requer
Edla Oestreich vistoria e habite se, Konrad F.A. Mund, requer

Ele, brasileiro, solteiro,
. t:!. em Jaraguá .do Sul.

. .:.3 licença para construir uma casa; Rudolf Schäfter,
lavrador, natural de Ja f

. B .requer licença para construir uma calçada, Textil
ra,guá do Sul. domicilia g Alt V' 1 'd It··

, . Cyrus. S.A., requer licença p/col(lcar uma placa,
do e residente em Itapo H. O a e. o a J a I, e. ag.ora· �.:l Kohlbach S.A. Ind. Maq. Blétricas, requer licença
cusinho, nest6 distrito, fi- � b d g para· colocaçâcl de um luminoso,. Osmar Mielk.,
lho, de Erich Guilherme : tam ·em· ln tegran o-se na g requer licença para construir, Frida Neumann,
Evald Vogel e Amanda

: ". ij requer licença para construir, Germano Lepz, re

Fu.rok Vogel, fi Grande Florianópolis �
quer licença para. construir uma calla, Samuel

Ela, brasileira, Isolteira, fi ' • Pedro SChmidt, requer villtoria e habite-se, Luiz
doméstica, natural de

I
O
_.

Pollau!, requer licenç.a para eonlltruir, Erwino
Itoupava, neste Estado, nde além dos seus produtos revenderá H Gramkow, requer número para lIeu armazem, Má·
domiciliada em Itapocu·

B R A H M A C H O p P
brio Scoz. requer licença para constr.uir e dem'oUr

zinho, neste distrito, filha It
um .rancho, Giardini Luiz Lenzi, requer vistoria li

de Alwin Oelltrt'ich e : habite· se.
Alma Oestreich. 'MHIQII.··;uc..• • ...;."·' ..".,XV..·/K '''Xyv ,ce ""._ " " :. (Oontinúa no próximo número)

Emprê.. Jornalística
"COlt'elo do POYO" Uda •

• 1970.

Estado de Santa Catarina

Prafeitura Municipal de
Jaraguá �o Sul

_ Diretor
.Eugênio Vitor Scbmöckel

BNDBRÊÇO:
Caüoa POIltal .. 19

IIvellida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul • S. Catarilla

I Leopoldo Seidel
- CPRUPÃ -

Requerimentos Despachados pelo' Senhor
. Prefeito Municipal

-A VISTA DA INFORMAÇÃO COMO REQUBR-'

\ "SSINATURA:
Aaual • .' • • NCr$ 10,00
Semestre • • • NCrl 11,20
Avulso. • . • Ner$ 0,20
Número .trall.lio • NCrS 11,22

)

PEQAM. CA�ÁLOGO
ILUSTRADO

Ed!tal n. 7,205 de 29/4/70
Helmuth Kienen Filho e

Ivete Teresinha Csni

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Co
rupá. nelte Estado, dsmi
ciliado e residente em

Joinville, n6"te Estado,
filho de Carloi Bolduan
e Frieda Bolduan.

'

8la, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia·
da 8 residente em Alto
Garibaldi, neste dilltrito,
filha de Fioravante Gio
vanella e Catarina Luy
Giovanella.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T EXT I L CY R U S S. A. Mlnisléril do fXército -III fxércitl- 51.Reliil Militar CorPI de 8ambeiros Uollntdrios de JlrlDI� dI ,�II
IDsor. �áCMF Do 84 4SD 1102 16a. CircuDscrlção de Serviço Mililar CGC 84434267 .

JARAGUÁ DO SUL - Saata Catarina· .

5a. Delegacia do Serviço MillIar. Balanço Geral encerrado em 2002 1970
RELATÓRIO DA DIRETORIA JARAGUÁ DO SUL - S.C.'

' ,

Senhores Acionista.: .os I c i d a d õ'e s a b a i x o releclonadoa deverão
A T I ,V O

.Em cumprimento as dieposi"õ.es legais e eata- comparecer a es Ia J unia deSer v i ç o Millla r de TEerrsnoa 'O
20.COO,00 .

.. Jaraguá do Sul, afim. de rerirarem seu Certltíeedo
difíciol e onetrucões

lutArIas, vImos aprlllentar a Bua apreciação o Ba- de: Reservista.'
Sede Social 11.885,14

, laDço Geral e a demonstração da conta Lucros e T·
f í

.

.

Lauro Spechl, Adlllb�rlo Hackbardh, Adalbarlo
orre 1.392,42

psrdas, re erentsl ao' exere oio eoeíalfindo em 31
.. .. Mó' Ut 'I'

b Kluge, Ademar Borchardt, Ademar HI'ackeldel', Ade-
veIs e ensi lOS

ie dezem ró de 1969, acompanhados do parecer E' t Té
.

do Oonaelho Fleosl.
mar Kretschmer, Ademar Modro, Ademar Ramthum, ql1lpamen o COlCO

Embora os dados ora apreaentadol, demons-
Adelino Preibe, Ademir Gezuino, A di m a r W·al z, �eículoa

Irem I fiel situação econômica e fiaanceira di 110'
Adolar.Gilberto Picolli, Ailolar Kohls, Adolar Jahn, Bi:!�s�oe��aàil S.A.

oiedade, eoloeamo-noe ao inteiro dispôr dos aenho-
Amandio ôchevínzky, Amauri Rosa, Américo Spezia,

rea acionistas, para quaisquer esclar.ecimentos que
Angelo Paulello, . Antvío Ruediller, Antonio Fossile, TOTAL DO ATIVO

julgarem neoessäríos.
Anlonio ôtenger, Arno Horoburg, .Arlindo Ropelallo, PAS S I V O

Jarsguá do Sul, SC, 23 de março de 1970
ArDO Gumz, Aristides Aneetero Garcia, A u g u s i o Patrimônio Social 48.007,90

Gerhard A. Marquardt, Diretor Presidente g��:om�fon; da ��lrvnaardcoaGIorgAellb, t BGernllrdlo �ulzch, Variações Patrimeniaia ,7.782,42' 55.790,32

I Glu
u , r oe er o onça vee ooeree, TOTAL DO P.ASSIVO

Baanço. era encerradaem 31 de dezembro de 1969 Carlos Antonio FeJipp, Carlos Marcos Nicolodelli '
55.790,32

Celso Braz Pereira, Celso Leodato Garcia, Cilio Fusi: Reconhecemoa a exalidão do BALANQO GE-

ll. T I V O Darci Mueller, David Salla, Domingos Melchiorello, RAL acima transcrito, somando NCr$. 55.790,32
Edelmar Dorlng, Ademar João Espindola, e I c i o (cínqüenta e cinco mil, latecentol e novfmta cru

Prencescht. Ellzeu Iungton, Elpldlo Erneslo Bertoldi, zeiros novos a trinta e dois centaeos), no ATIVO
elmo Volkmann, eno Laube, ewaldoWinler Fernando e PASSIVO, respectivamente.
Vicente, Francisco Barbosa, Fredilino Píske. Freimuodo Corpo de Bombeiros Volunt6rios de Jaragu6 do Sul

Lip�nski, Fridoli9,o Hoffmann, Geraldo Martin, Ger- . Dr. Gard . E. Baumer, Presidente
vesro Murara, Guedes Derem, Haroldo Engelmann, Vicente Donini, Tesoureiro Geral
Henrique Krenke Filho, Heleodoro José Pereira. Hem- Victor Hörner, Téo. Oontab. CRC-SO 2113

39Ui57,20 rique Lehardt, Herberio Jacobi, Hilario Weiss, Hearcto Demonstrativo da Conta "Variações Patrimoniais"
Derettl. Humberto Maestri, limar Volkmann, Irineu

20.876.23 Kasteller, Irineu Hanemaon, trineu Kreuse. Irlneu Maba, conform2eO BdalaFnço Gerald·encerrado em

Ingo Malhias,lng'o Ramlhum, Ingvaldo Bier, Irio Wal·
.

e evereiro e 1970
demar Adam, Ivo Anaclero, Ivo Delmenn, Ivo Eduardo Contribuição Particulares
da Silva, Ivo João Bortol!ni, Ivo Rllduenz, João Fur- Contribuição - Comércio
Ianl, João Joaquim Bemes, José Arcaogelo' Greller, e Indústria
José Vieira, José Vieira da Rosa, Julio José Perraçe, Rendas 'Diversas
Julio Marhedt, Laurinda. Rocha, Leodomtr Luiz Lopes, Doações
Leopoldo Schulz, Liberato Russi, Liberalo Kopsch Mt' I dE'
Lindolfo Krueger, Lourival Schwarz, Lucio Spezia'

a erla expedIente

Luiz Alberto Oeschler, Luiz Campregher, Luiz Carlos' ComiBlões
e Corretsiens

ManutenQão de Veíeulos

P.inler,oLuiz Carlos �?sa, Lui� Mário ,B_ortolini, L�ci. Limpeza e Conservação
oI<! .Negherbon, ��rlO Avehno, M�r!o BelarmlOo, Peooas Diversas

r-:tarlo E}ockor, ,�arlD Deli Agn.elo. MarIO Kusler, Ma- SUB-TOTAIS
fiaDO Heck, Marta Mtlrcos Sllnghen, Manfredo Mar- . . A'

568.934,42 quardt, Mário Pedro Zacko,
.

Marino Donato NaBlS, Resul,ta.do POSItIva deste

Marrinho Fodi Filho, Milton Walz, Nelio Roberio e�rc,�clO, .qu_e Ie tra_llsfer.e. "
2 Schwanke, Nelso Anaclelo, Ne!so Fernandes, Nello' para Varlaçoell PatrImonIal. 7.782,42
.569,67 TOTAIS

--9-84-.-03-7"'"",5-2 Hausen, Nelso Pereira, Nelson Rahn, NelsoB Oscar 9.696.50 9.696.50

CODlns CampeRIadas Schneider, Neri Alvino Enke, Nivalado Adalberto Corpo de Bombeiros VoluntâriQs de Jaragui !lO Sul

Bancos C/Cobranç8B, Ações em Caução, Freiberger, Norberl.oAben, Norberl? Raulino, NorberlO I!r. Gerd E: �aumer, Presidentl

Valores Segur'ados, BancoS' c/Caução � _ . 405'.981.'1'0 Sprede�aOD, Odohno.Dr.a.eller. Ohndo Rad�eD;Z, .Da-, . ..

VIcente DODlDl, Tesoureiro, Garal

NC $ 1 38996922
mar Kle'n, Osnildo Strenner, Orlando da Silva, Or- Vlotor Horner, Téo. Contab. CRO- SC 2.113

r ..

...;.......:... lalldo Panstein, Osvaldo Kuester, O v i d i o Lemke, x ....- .............-.................x---_ ...� x

P A fi fi I V O Paulo Koelher Neto, Pedro Puriker, Norival Lafin, i
.

!
lia Exiuirel Ren�lo Floriano, RenGlo José Rohr, Rebalo SI��elin, tiN'STRUMENTOS DE' 'MU�SleA !

Capital Social, Fllndo de Reserva Legal,
RemIdo Kath, Reno. Gre�el, Reno Janl�,. Reno Lumke, !

.

.
�

Provisão p/Devedores Duvidosos, Fundo
Reno Seil, Reno WIll, RIcardo Boloml.m,. Rolf Toewe, '

de Depreciação, Fundo de Correçit0 R?I�ndo G.Gscho, . R?laodo Sc��lz, .sIlVIO Horn?urg, ! !

MGnetâria, Fundo Reajuste Obrigo Tes. SIIVIOO.Kelser, .sIIVIOO V.oltol�ß1, Valdemar RelOerl, ! em geral, especialmente 1
I Nacional, Fundo p/Manutenção Capital �aldemlro Ramlhum, Valdir WUkosky, yalfredo B��- t Ga it a S e AcordeDes I
de Giro Sàldo II Dispollição da ASlem- hog, Valmor Schwllrz, Veno .RalSswedler, Verglho! !

bléi�'
.

526.682,16 Schusler, Vigando Wendorff, Vilmar. WitkoBki, Vilson de 8 a 120 baixos ,

Ellulvel a curla e lango prazo .

Vieira, Waldemar. Braz Alves, Wal d e '!Ia r Greuel, t Todos das melhores I

Fo�ecedores,
Duplicatas Negociadas, Willd�mar HeIden,. _Waldemar Pauhno Hermllnn, ! marcas. Estes em !

Co issões a Pagar, Contas Correntes, Valdeml�o Ehler. WaldemJro Mu�ara. Walfredo Gass- ! Oferta Especial com !
Co tas Correntes Diretores, Fundo de ner, �Igan�o Berwaldl, A�emlr F.ormonlo, Adolar 1 10-20-30 e até 40% de !
In nizaçõel' Trabalhistas, Fundo de H�ch, AnloOlo Bernardo KleID, Arl.lDdo Pedri, Egon ! abatimento.!

Ga antia p/Tempo de Serviço' 457.355,36 Jo�o Schwarz! Ger�ldo �chulz, Ingvil.,ld? Bruch, !
=

• ,

.
nlal Compensadls. Jalm,: de AraUJO, J.ose A�oislo Maure�, Laer�1O An�elo ! PIANOS - HARMONIOS !

Thulos em Cobranças, Contratos da
da Sllvil Bortololl!, MarIO Marilngom •. �lIrtlOh? FlOta, , ,

Seguros, Caução da Diretoria, Título! R�nato Greuel, .slegmar Ehelert, SIlVIO Jose Rumf, � IDstrom!!®.!JI!ra1.�1...�a_ndase [OD.J.·.. D�.t,O._s�Mo..ß�����.: 1
Oaucionados 40i.931.70

WIlson Waldemar Gumz.
. , . �'�.-

. '- �. -...- 1
NOrC>

Jaraguá do Sul, 06 de maio de 1970. I Violinos, Flautas, Clarinetas, Pist-ons, Trom· !

>II' 1.389.969.22 Hans Gerhar Mayer, Presidente da J SM' b S f S: B
.

Bt' ,

Jaraguã do Sul, 31 de dezembro de '1969 ! ones, axo one, alXOS e a erlas com· !
Gllrhard A. Marquard', Diretor Presidente ! pletas, Guitarras elétrioas em diversos I

Rolando Jahnke, Contador reg. no CRC.SC Estldo de Sinta Catarina ! tamanJ.:tos e apresentações, Metodos, CGrdas, !
n.· 1.656 e no DEO. n.O 146.010 P f 't M" I d 1 Palhetas enfim tudo, que fôr do ramo V.S. 1

. Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" re 81 url ußlclpa e ! encontra para pronta entrega na: !

(Compreendendo periodo de 1/01/69 à' 31/12/69) JaralUá do SII � Expedição "LYRAMUSICAL" !
.

Qébilo Crédito
'DB!

Vendas à Villta e à Prszo 1.183.441,24
Portaria n. 33 I I

PAU L O K O B S i
Baixa de Bens, Descontos O P f't M

..

I dJS' ! !

Are el o �Dlclpa 8 araguá .d? uI, E,ta-, São Bento do Sul .. Cx. Postal 39 - Rua J. Lacerda 242 '

uferidos, Jllros Ativos, do de Santa Catar1ll8, no uso e exercíCIO de suas ! E t d d S 'C.
I i

�8ndimentoe ete Partioipa- 8tribui�õ81 . . _

Resolve: ! S a o a anta atarIDa !
908S, Reversão Fundo p/ Por, à dlsposlçao: x...-- .............- ....-- ---- ...--x

Devedores Duvidosoa, In- Do Jardim de Infância "Irmã 'Anídia", da 10-1;------------ ---.-----

'entârio .308.419,49 calidade de Santa Luzia, a Irmã Lúoia Gianisini,
DesPIsas Gerais 1.423.050,12 contratada por esta Municipalidade, a partir de 1.0

�roti.ão p/Dnedores Du' da abril do ano e.m curso. I

'�d08os, Fundo da Depre- Comunique SI, Registre-se e Publiqué-8e.
c�aQõe8, Fundo p/Manoten- Prefeitura Municipal de .Taraguá do Sul. 4 de
çao do Capital de Giro, maio de 1970.

.

Falldo de Reserva Legal, Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal
Saldo It disposição da As-
8embléia

Imobllizld,
'

Im6veis, Imóveis c/Reavaliação, Cons
IruC)ão e Benfeitorias, Máqninas e Ins
lalações, M â qui nas e Instalações c/
Reavaliação, Móveill e Utensílios, Mó
,eis e Utensílios c/Reualiação, Veioulos,
Veículos c/Reavaliação, Marcaa e Pa
lentes, Marcas e Patentes e/Reavaliação
Disponi,el. .

Oaixa e Bancos
Realizável a cullo e laRgo prazo

Duplicatas a Receber, Inventário. Par-
.

li.ipações, Capitalização, ObrigaçÕes do
Tesouro Nacional, Empréstimos Eletro
brliB, Banco do Brasil S.A. -- Ota. Dep,
SUDENE, Sudepe, Embratur, Investi
menlos Decr. 157, Banco do Brasil S.A.
- Art 19-Lei 40t" Fundesc, Adicional
Lei 1474, Empréstimos P ú b I i c o de
Emergência. OlJrigacõell 1!:letrobriB,
..Adicional BNDE, Banoo Crefieul de
Investimentos S.A., Banco do Brasil S.A.
Ota. Dep. Vinco Art. 2.°, Art. 3.·, Banoo
do Brasil S.A. - Ota. Emprêsa - FGTS
Resullados �endelles

Prêmios de Seguros a Vencer

63.810,61

Folocópias'
Agora' também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Bocial �ncerrado em 31 di dezembro da 1969, têm
'------------......-...;,---.-

a Isti(lfação de recomendar a sua aprovação à ,As- �....... 4 ....�.. "'4 -"'--'0�
�;%�l�i:o����n�:t��:d!�::!: ��c;�tr��o a���a d: � Dp. R�i:Qoldo Mu..... 1
contabilidade em pedeU. ordem, maa principal- 'II IImente peloB exoelentes resultados obtides

neiteJ
)

.

ADVOGADO
exerclcio social findo.'

...

Jaraguá do Sal, 25 de março de 1970 -Escritório ao lado da Prefeitura

José Naroloch

�Loreno Antonio Marcatto
JARAGUÃ DO SUL

,Walter .Cadoa Hertel '!ih ...., .... � �

t.486.860,73 1.486 860,73NOr$
I.

Gerhard A. Marquardt, Diretor Presidente

Rolando JBhnke, Contador reg. no CRC-SC
n.O 1.656 e no DEC. n.O 146.010

Parecer do ConSelho Fiscal
Desincumbiodo's8 do seu encargo, o.· infra

Blainados, oomponentes do Conselho FisoaI da Fir
ma' TEXTIL CYRUS S.A., tenda examinado. epl
iOdol OB seils dltalhel as cifras do Balanço e a

.outa de �acro. 8 Perdas, referentes ao exercício

13.277,56
983,96

9.230,46
8.689,00
1.710,25
1.899,09 55.790,32

55.79!l,32

389,50

3.867,{)O
440,00

5.000,00
59,95
395,60
.696,38
79,15
683,00

1.914,08 9.69�,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,������������
uCorreio do Povo" completa 51 anos

(ConclusAo)
pira servir o povo cate- Bstados e Municípios bra-
rlnense, ' aileiros. '

À
' Esperamos poder cole- Àmanha será um novo

S
. mães' - com amor e carinho borar com o futuro Gover- dla. Nêle começaremos as

CL 'Paulo Morettl nador, para que Silntll öbras do 52.o ano de atí-

MÃE, por tua natureza, enearDaB a Bemelhança do �atarinll e, �e módo espe-

I
vidade. Obrlgade a tôlios

próprio Deus, clel, Jarlgua do Sul, te- que nes ajudaram a alcan-

MÃE. por tua sublimidade, retratas a personífiea-
nham u III I u f I r que çar tanta I.nllevidade. B

ç!o dos próprios anjol.·
merecem no concerto doe Bola para freme.

MOÇA, ages oomo adulta nos desdobramentos de I----�---------------

VELHÀ�a:e:;!:�::meo j��:� nas ecnttngêncías que
Oi. I d�' Maio: 25 ID8S dI II' fillrr. MIHdil1

a vida diária te reserva.
.

,

No dia 8 de maio aasioalou se o transcurso
IGNORANTE, conhecei· melhor do que ninguém a do 25.0 ano de eeesação dai atividades bélicas

sublime ciência do amor, d!lIid,,- ae por fim ao mais aangrento conflito mun�
SÁBIA, curvas-te em tua pequeneza ante a reali· dlal em que esteve com paetíeípsção efetiva o

dade da oniscíêncía divína.· t , n s o P í M It b '1'
.

POBRE, enriqueces te do tesouro íncomensurävel
o I a s, u os rasl erros, Integrantes da FOrça
Expedicioliária Brasileira, da FEB como era co-

da maternidade, nhecída, deixaram suas jovenl vidas_ n08 campos
RICA, empobreces-te ante a ingratidão dos que não d.e. batalha da Itália, no dã. de vencer .1 fôrças

sabem amar. b 1
FORTE, aníquilaa-te 'J'unto ao bêrço do teu fl'lhA

Inimigas e resta • ecer a paz no mundo, pertue
" bada entre os anos de 1939 a 1945 em tôdos 0S

que sofre,
.. .

continentes. Foram anGI difíceis, de que não esca

FRACA, robuste�es. te para enfrentares as VISIBSI- param os brasileiros, mas com cujo eóncurso, aliás
.....--.------------------

VIVA, t����e::nr�:� calor humano de um mate�no ���o�o�v�e lr�u�: �:���!r!li�m�n�:it�jeenoc;a':�::! II�ustrlll JUrBUOlenSe 'é CDI�eclra�o com I
coração,. ameaçada no sudoeste asiático, no mediterrâneo e

- Or�eOl do ßI�atrßz
MORTA, banhas em

_
lágrimas saudosas a presença eom repercussões em quasi tôdos os paísea dos I '"

,

de tua ausêncía. .

cinco continentes, através dê golpes políticos, .

O nosso
. muito. eonhe- 'G. J�hannpeter, Sr. Her-

MÃE, teu sorríso é qual bálsamo divino, derruba�as de gov'rnos, assaltos e guerrilhas. cído tndustriel Heínz Ro mi�1O Ometto, S�. lugver

tua lágl'jma qual orvalho matinal. O fim d.a II Grande Guerra Mundial,. assim dolfo K�h!bach, acaba de Erlksson, Sr. Nehím Pedro

MÃE, tua alegria é o filho que geraste, mesmo,. servI�..para demons�ar que, quando peri- aer I.gr�clado .

com U�II Kllchlln. Sr. Z�llmUI �a.
.

tua tristeza aquêle que pirdeste. gava. a establbdade das naçoes C()mo agrupamen. �8pecl.al honr�rléiI, que e II deusz Koszulzkl, para citar

MÃE, tua palavra é ordem que iIicentiva,
tos livres, tinha q�e haver o, concurso de" tOdos lêure� c,o� q�e. o Museu apen�s alfumlls alias. per·

teu silêncio prudência que aconselha. G ·pars· combater a .dltadura, a conquista e a opreslão.
de Hlst.o�la dlstlDgue seus sonalldades

. _

MÃE, teu coração é-abismo de perdão, .

Santa'CatarJna concorreu cOm grande con. Benem�r!tos e. Grandes A cere�o�la cÍl�lca teve

tua alma repositõrio de ternura. tmgente de homens que foram lutar na Itália de Benemerllos - a <?rdem lugar no �ltlmo dIa 6 do

tdÃE, tua presença é um confôrto que alenta, qJle se destacou o. nC?sso municfpio, então a'inda do _Albalroz no Grau .de correnle, as. �1 horas, �o
tua ausência uma dor que atormenta.

ü aontando com o distrito de Hans" hoje município Gra .Cruz. A honrosa In· Tealro �UDlCIP�� do RIO

.

de Corupá. sigma teslemunha o pa� de Janeiro, ocaslao em que

MÃE, pelo que fôste no passado e Pelo que no fu. ,
A edicão n.O 1.346 ·de 12 de maio de 1946 do Ironalo do Mérito Bscolar o sr. Heinz Rodolfo Kohl·

t�ro serás pelos filhos q'ue tiveste e pelos "C:0rr�io. do rovo", de�i�ou integralmente a 'sua Marec�al Rondon, em re· 'bllch juntamenle com ou·

flIhos que terás, retratas �o presente e para prlmeu_ págma para homenagear os nos801 heróis con�eclI�enlo a relevantes Iras personalidades, rece·

ae.mpre retratarás a doce Imagem da subli- tiQ bravamente comandados pelo General. E;úrico servIços prestados. Bnlre beu públicomenle as insig.
midade .do AM�R.

.

(,Taspar Dutra, es1,ampanllo o clichi de 24 brav08 os' titulares da Ordem do nills da Ordem do' Alba·

Reflexo dessa Imagem, carne de tua carne, jaragauenses e uma 'vista do Cemitêrio de Piatõia AlbaJroz que"o ilustre ja troz.

sangue do teu langue, recebe a homenagem Antonio CarIaI Ferreira, João Zapella e Gu� r�guilense. vem de honrar, O fálo constitui ae em

daquele qUII, en;t nome do Lionll Clube de mercindo da Silva, nossos filhos que hoj'e ostentam fIguram o Marechal Eurico motivo de Ilrande impor

Jar,!lguá, te dedICa AMOR e CARINHO, seus nomes em ruas da cidade, foram mortos em Gasp�r .Dutra,. Marechal tância p!lra Jaraguá do Sul,

Teu filho. "ação. O Cabo Harry Hadlich, após concluir peri- loaqulm lu s tI no A,lves que PIISSII a figurar na

gosa campanha de guerra. morreria em acidente. Ba.stos, Marechal Flortano galeria dos homens proe·

.os demais Toltaram do velho .mundel com grande Pelxolo Keller, Almiranle m.inentes, com que a Na·

bagagem de esperiência. Dos que retornaram nem
Ministro e Vice-Presidente l,çjjO

brasileira conla DO

Sociedade de Atiradores Progresso tôClos estão vivos, hoje, e muito'menos todos os
da República Auguslo Ra seu é s f o r ç o desenvolvi·

seul integrantes estilo bem de vida ou de saúde. demacker, General Minis· menlisla. Bm Dome de

Assembléia Geral Ordinária A neuróse de guerra ainda penegue a muito ex
Iro Bdmundo de Macedo lal"aguã do Sul, permiti·

, , Pracinha; que amarga hoje na sua própria cune Soares, General L a u r o mo nos a.presenlar os res·

Edital de Convooação a valentia do lovem guerreiro no atendimento a� Alves Pinlo, Governador, peitosos cumprimentos.

.

Pelo. presente ficam convidados as Srs. ASBO.' chamamen�o da Pátria ameaç':da. Nem tôdos estão Wlliler Perachi Barc,ello.,
clados da �ociedade Atirlldores ProgressCI, para a bem, repetlmo.s,. e o .Govêrno que já se preocupou

Governador Pau�o· Plme�'
----------

Assembléia Geral Ordinária a realizar-ae dia 30 com os expedICIOnárIOS, deveria voltar mais uma lei, Sen�dor lose Ermírlo

de maio de 1970 (sabado) com inicio às 14,00 ho. vez os seus o.lhus para eSles bravos, smparando- de Mo�al�, Dr. Neslor 10Sl,
ras, na iéde Social à Rua Mal. Deodoro da Fon. Ihlls na velhice que se avisinha. Pessoalmente Dr. Ohvetra Salazar, Sr.

seca, s/n.o (Fundus), nésta cidade, para deliberarem c.onhecemos alguns para os quais o destino tem. Eg�D Renn�r, Sr. CUfl

sôbre a seguintli' .ordem do Dia:' Sido. amargo. Outros até agora nio conseguiram AlvlDo. MODICh, 5r. Curl Tendo' em vista o prÓximO

RIre I z
.

d
- pleito, a ter lugar no fim do

e atório da Diretoria e Prestação de Contas'
a I ar S8. como �erla e seu desejo. Terceiros ---------- corrente ano, por convocaçlo

Eleição da Nova Diretoria; ,.'
,

espe�am amda hOJe as Qolocações requeridas há
Comun,'dade (vln'ge'll'ca

do seu presidente, Ir. Octaei·

Assuntos de interêsse Social quasIlO anos. São os fanta.mss da FEB em terri- lio Pedro Ramos, remüram·se

08S.- Nio havendo númer� legal d& sócios tório pátri?, pelol quais a 'Nação precisa fazer P
os 20 membros da ARBNA

em.1.. (primejra) conVOCaçãO far'lIe.á a mesma,. algu�a cOisa e com urgência, senão lerá tarde repara Festa ���; N:acc:rlli�t1feda::" tr:��;
mela hora após com qualquer número de SÓCiOB demaiS.

. Amanhã ter(j lugar a que deverá ser submetido 80

presenteI.
.

' Com a passagem do 26,0 ano do fim da II Iradicionol fes'll da Comu. Diretório Regional. para inte· .

Jaraguá do Sul 07 de maio d 1970
Guerra Mundial, 'desejamos' prestar n08sa como. nidade Bvangélica Lutera foa�a��P�o��::�n�d��.

H
'

G h d M
e

p'
vida homenagem aoa nOlsos pa t r i c i o s que na de Jaraguá do Sul. putar as 33 cadeiras da As·

ans er ar ayer, reSident. d e r r. a m a r a. f!l o seu san g u e em Como .sempre, os encarre
- lIembléla Legislativa de Santa

bel!eficlO da humaD�da�e. Desejamos komenagear glldos da festa tudo fize. Catarina, Jaraguá no Sul e os

aos Jaraguaenl!es e hOJe Corupaenles que integra. ram para tç,roa'r IIgradável �=:���:'m����:rC:��::

J
.

\

,
ram··a FBB e que voltaram ao Brasil: Sargento Bruno o presença \ dos visitanIes. saranduba, estilo vivamente

a r ag U a e n S 'e' ScheibeI, Sargento Oswaldo Harger, Sargento Ha� Completo servifo de bar empenhados em apolar um

.

'

•
roIdo Schneider, Cabo Afonso Klein, Avelino P. Silo e reslaurante funcionará nome capaz de agiutlnar um

va, Walter Carlos Hertel, Carloll Frederico Vasel nÚDlero tal de voto., e con·

J é R'b' G 'lh
' no local. Os recursos duzlr um nouo representante

Você sabe que a SAÚDE é o maior bem que
os . I elro, UI arme Humberto Emmttndoerfer IIpurados reverlerão em ao legislativo estadual, com o

DeuA nos deu
Germano Karger, OtacHio Soares, Rudolfo Hornburg' benefféio de óbras da que se Impedirá que a& nos'

Quando não temos sllúdevnão temos Tontade Alvin? Hornburg, Arnoldo Hornbur" AfoDSO KatI:{ Comunidade. sas comumdades venham a

.

dl' comer, dormir, divertir e trabalhar. (fale.c:l�o), Augusto Braatz, Jorge Brlching, Venicio
ser esquecidas, como ocorre

Se não trabalharmoa teremOl lima PRODUQÃO CarIlm, Ewaldo. Schwart�, Fidélis 8tinghen, AUre- r::�,e:��:�:� ����s e��:
"BAIXA, o qlle vai resultat em pouco DINHEIRO. do Behnke, Ervmo SeIl, Llno Bertoli, Bruno Bodden· Dia da M

-

S leito Vletor aauer e do Presl·

Nossos filhos orescerão FRACOS • terio dificulda. berg, Paulo Ratunde. Ervino Neitzke Luiz Bassani S ae dente da Arena e ex-Prell-

de em APRENDER na. elcola. Ger�áaio Bassani•. Helmut Utpadel,' Ro.malino R: O segundo domingo de dente da Cäm&l'a Municipal

. Muitas doenças podem ler evitadas e come Sabmo, José de' Brito, Irvino Haack Afonso Bor. maio. é dedicado anual- :;li:�:Co'�om��'ro��mO:::
FAZER, vooê poderá saber através dos ensinamen.' chardt, Alvino Uillnitz, Manoel At",ná�io Jovino dOI mente para as mãel. As· tßados, nlo deixando de cres·

tos .que a .Comissão Mlmicipal d. Saúde quer q\le
Reill, Agosti'!lho Rocha, José L. da Silva João dim, em data de amanhã cer constantemente um ter·

90ce aprenda. Foerster, Luiz ,Koch, Joio Rudolfo Hank, Gabriel estario acontecendo di. aelro nome, capaz de reuoir

Lembre'se que a SAÚDE e a felicI'dade de Scheuer, Henrique Marcos, Heinrich Hortzmann versas solenidades, real.
o apôlo de tôdas as correntes

A I V·
.

C
' politicas e com 18&0_ lograr·se

seull filhos dependem de voc1l:. .
nge o. Icenzl,. onrado Horongoso, Manoel Agos. çando a posição. da mãe a velha aspira9l0 da regllo

Vã e leve tôda a Bua famflia, lexta.feira, dia tlOho DIas, Eleodoro Veloso, EmUioEurico Siewerdt na sociedade em que vi de mandar um representante

15 de Maio, às 7,30 horsB da noite ao Salão e Estefano Maier.
'

vemos. "Correio do Povo", legitimo de nossos interessei

AntOnio ....u··ller __ Garlbald·l.
'

.

O Comando do l30 Batalhão de Gaçadores, em úd ã'
locais . .laraguá do Sul deverá

''''
J UI

sa a aS,m es Jaraguaen· contar com 14000 eleitores II

�á você fioarã sabE!ndo como nós poderemol omv e, 'pro�oT8u solenidades para assinalar os ses, aa miles de San t a a soma do eleitorado dos mu·

lhe aludar.
. 2� ano.8 do rifo .�a �uerrB:, recebendo os expedi· Catarina e do Brasil, na mcipl08 viZinhos, quandO be!l1

HAVERÁ FILM E _ ENTRADA'GRÁTIS elOn��los d� reglao, m,?luslve de �araguá do Sul. data que lhes é consagra. aplicado o Interesse regional.

e
. -

"
. Correio do Povo , homenageia os hiróis da dã, com os votOB de mui-

de:verá nos dar ii. cerlesa dos

.

omlssao Municipal de Saúde de Jafaluli do Sal FOrça Expedl'''I'onária Bralll·lel·ra.
propósitos do povo do VlIle

" tas felicidades. do ltapocú.

O. �UE VAI PELO, UONS
A Prefeitura Municipal de Jaralluá do Sul, 'e o

Serviçó Autônomo Municipal de Água e esgÔto, Com
a ·finalidade de melhor auscultar os Iuterêsses doa
muaíctpee que vierem a se servir da rêde de abliste_
címéuto d'água no perímetro urbano e, visando
sobrerudo, possibilitar aos usuárics dêsee serviç�'
condiçõe� mels modicas nll� despesas. com as Iirll'
ções de. aglla ·tralada e patavel em SUilS residências
têm II rrlll honra de comunicar, o �elluiote:.

'

1) - Que I Prefeíturs Municipill e o SAMAB
obletívende o barateamento do custo das l!llaçõe�
de Aáll'UI tratld� ,e potável, fornecidaApelo "Sef\'iç�
Aulonomo Munícipe! de Água e BSIlOIO, fornecerão
graluitamente, mão de obra Pli ra ebenura das vaieis
necessárias à in.tillaçiio dil rêde de água até o
hidrômetro dlls residências, bem eselm, como os ser.

viços de encanador e eurros. ,

'

2} - Que, resulreare do convênio à epfgrafe,
ficou assentado. que, todo ·0 material necessário à
exlensã. do rêde gerll alé o cempetente hidrOmelro
será fornecido pelo "SAMAB", ao prêço de cust�
real, pagável em cinco (5) preateções mensais.

lararuá .do Sul, 6 de maio de 1970,
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal

Arolde ôchulz, Administrador do SAMAE

ARENA Jaraguaense
Reune-se

Amigo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


