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Emancipado em 193'

i O número do candidato

lé 205 :Tôdo jaraguaense
que entender que Lauro Ex-Deputado

Deputado Estadual Pedro Cqlln lCarneíro de Loyola pres- Carneiro de LOY<lIa

Dona IdaCo�plela75Anos
00011 Ida Zettel ôchrnö

ekel é' a exrreordínérte
progenilora do nosso Di
retor 'e Vice PrefeilQ, resi
dente 'em Curitiba, Estado
do Paraná. Natural de Rio
Negro-Pr., ali passou os

anos de SUIi juvenlude co�
mo tantos O1l1ros que vi- ,F==============;_=
viam na <Írea conflilillill do
CORleslado, o'nde se desen
volveriam as idéias 'meso

siânicas do Monje José·Mil.
ria de Agostinho. Enviu'
vando cêdo de. Bernardo
Schmöckel, teve a seu en·

cargo II �sada missão de
criar 4 homens e duas mu·

Iheres, cinco filhos e um

sobrinho. Nem 08 momen

tos mais dificeis, e foram
muitos êsses momentos
fizeram com que essa des:
lemida mulher se deixasse
abater pelo desânimo. Co
mo mãe que tinha a missão
de criar os seus filhos,
aceitou os encargos mais
modestos. Lavando roupa
ou cClsinhando ii bÔII co
mida, cons�guill os recur

sos para Iranquilizar as

jovens bocas carentes de
alimentação. Para que seus

rebentos, algum dia, lives
sem um melhor lugar ao

sol Passou as maiores
provações. Até parecia que
Deus punha à orova o seu

instinto mllternal e o seu

grande coração de mãe e

conselheira. Nem tudo são

Campaabl de, Educagão
Civlta

O hasteamento d.
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semilIla, em todos
os' eatabrlecimentos
de QUillquer grãu de
ensino, públicos ou

particulares.

E
.....

ste' Candlld t Emílio da Silva
e o I a o o dia, de a"!an�ã é de uma Instituiçii? Pergunlern

s umil imporrancta para os alunoa do Abdon Ba
uma grande e uatde fami tista, como fie leciona.

O clichê moetra o De- rou relevantes serviços à
)III, Grande, unida e pros- nos horários noturnos. B

putado Estadual _ Pedro' pera. Graças ao trabalho pergunlern daqui meís III·'

Colio atual Presidente da
u o s ea comunídede.: em que, .desenvolvem. Que guns dias aos outros do

Asse�bléia Legtslenve, e sinal, de _agradecimento, d�gDlfrcllm .� que os dlg- ,cienlffico do Colégio 5ão.
êle o candidato à Câmara deveré votar no candidato

nttrce. e,� Grandeza pelo Luis, como êle coesegue

Federal, nas eleições de Trab!,lho de qu� fala o traduzir do alemão, a san

15 de Novembro contando
por êle lndtcedo e que brazao de Jaragua do Sul. grenta revctução de 1893/

com o franco 'apôio do para nossll grande satisfa· E tudo econreceu Dum 94, que o noeee "01aná-

eleitorado jaraguunse: Co- ção,
. é o Presidente da dia de Tôdos os Santos rioePllblica em l!!p!tulos.

mo se recorda a sua in. Assembléia Legislativa do
- 1.0 de Novembro de o � ßffifho da

díceçãe se de� pelo pró- 1900, quando Maria Um- Si�va, dando a g f e-n d e

prio Deputado F e d e r ai
Estado de Santa Catarina belina d� Silva, ama sêce !!çao _ a,?1:J homens. Muito

r

Lauro Carneiro de Loyole, - Pedra Colin. �a Iemllie Jourdan, dava pavao lern que ee cur-.

quando êsre, acometido de a luz um menino. Seria o var perante o Bmflro da,

doença leve que renunciar
"caboclinho" Emfllo da Silva. Outros lanlos "fi.

à sua �adeira de deputa- Silva, de nome singelo e gurões" descobrem-ae res-

do, em Brasília. que tenro respeito e adrnl- peuösos quando passa o

ração desperta em lôdos. nosso homenageado, t •
Desapegado ao dinheiro, marca registrada' que Ma":

êle dá IIOS h o m e n s o ria Llmbeline da Silva, há',
exemplo, de que para se 70 anos, deixou nas terras

realizar plenamente, não se banhadas pelo Jllraguá e

precisa, necesséne e mva- lrapocú. Perece exagêro
rlàvslmente, do vil metal. fezer-se laDtll afirmação.
Emflto da Silva é o homem Mas existe a I g u e m que
dos 7 instrumentos. A es- conteste as citações?
cole de v i d a é o seu Amanhã a grende, unida.

grende diploma. Criado e prospera familia vai reu

nas margens do rio Negro, nlr-se. Vão a b r a ç a r o

nos limites dívlsörtos. e "v e I h o", orgulhoeos de
contestedos do ParanlÍ e lerem sido gerados por um
Santd Catarina, ali ecom- pai tão importante, Além

p�nh�1I os seus" pais ._d� doe nétos que vão fazer

cneçao, o eusrrtecó Carlos ii que I II berulhetre, para'
[Cleresdlne Góis) Lehnen. perturbar o seu sossego,
Na emprêsa Bley, em Ma- -h a ver á de abraçá lo o'

fra, teve I sua primeira E m f I i o da Silva [or.
profissão: eletríctsre. Mais advogado brilhante e sua

tarde seria músico como espôsa Onilda Cerdoso,
alé hoje. Em Schroeder, residentes em Florianópo·
sería o prOfessor primário, lis. Eugênio José da Silva,
c o m ,P mlliúsculo. Sua na ordem da idade' e. sua
companheira e es pôs a t'spõsa Marly Maltar, ha

MlIgöalena Salomon da verão de cumprimentá�lo.
Silva, o aco·mpanharia nes· O mesmo acontecerá com

sa jornada de desbrava· o Eggon João da Silva, Ó
mento. Na recente inaugu capilão de indústria, dire
ração da Po n't e Pênail tor presidenle da Eletro·
"União", entre Jaraguá e motores' Jllrllgu<Í S,A., a

Schroeder, vimos o tocante emprêsa que Ir.dis fatura

espetáculo, do quasi ou ja e que com o Eugênio to·'

sepluagenário Tomaselli, cam rumo II um grande
cumprimentar o "S e u" destino. Eigon e sua es·

I Emllio, o professor que pôsa l,.lIura Donini, aper
lhe ensinou a ler e escre- larão 1 mão calejada do
ver. Assim se c o n I a m pai e sogro. Edilh, sua

muitos outr08. Por isso f i I h a, casada com José
tllmbém muitos dos seu� CllÍudio Gioslri, virão de
filhos sio schroedeDses, Irapetniinga, ESkldo de
Nasceröm em Schroeder São Paulo, para • sauda·
e aU tiveram as primeiras çiío. trica, sua oulra filha,
letras, ditadas pelo "velho" casada com João Batista
Em f I i O. Experimentou, Cirineu, ,lambem virão de

igualmenle, os encantos lIl!petininga, para um a:n

da poHtica. Fez-se comer· plexo. Finalmente, sua

cianle. Como desenhista e terceira filha, Elvira; casa·

I projetistll, ainda hoje tem da com Flávio Schiochet,
sólida clientela. Foi fun- haverão de entregar ao pai

,

cionário públiCO municipal, e sogro, um ramalhete de
como fiscal e como agenle

I
flôres, cumprimentando· o

de estalística. cargo em P e I a passagem dos 70
que haveria de se aposen anos.. .

tar. Muito alinhamento e ,Êste é o h o m e m. O
outros tantos nivelamentos Emflio da· Silva que des·
na cidade, foram forneci- perta admiração. A quem,
dOll pelo Emilio da Silva. comovidamente, cumpri·
Nos tempos inflamados de menlamos.

SUd pródiga juventude, fez Eugênio Vllor Schmöckel
discursos qu� mdrcaram --------=--

época. Hoje, com as chu
teiras penduradas de tudo
aquilo que aconteceu, estlÍ
"gamado" pela pesquisa.
Eslá "vidrado" pe,los pri�
mórdios de sua lerra. Por
isso colhe dados 'para que
se escreva ii História de
Jara,uá do Sul, no seu

centenário, em 1976. ESla
é, em rápidas· pinceladlls,
a trajetória de alguem que Jaragu' do Sul, 30 de

veio do nada e hoje é outubro de 1970.'

�::Sábado último o ex-de
putado Carneiro de Loyole

l'eSleve presente à reuniã�
polínce, em Gertbeldi, para
dar*inleiro c o.b e r I u r 1! à
candidatura do dep, ::>edro
Colin, seu sucessor na

.Cämere Alla'da República,

ou eram reses para essa anos. Pàra compensar os tes da clã. E rogaram à

grande mulher; contudo, muitos momentos de trts- Deus qUE lhe conceda ein

hoje já se pede oferecer tesa e dor. Para abraça, da muitos anos de villa.

um ramalhele de bem co- Ia e, para agrildecer lhe Êste semanário envia à

Ihidas flöres, no dia 29 em

I
tanlos sacrificios, compa I Dona Ida, os seus efusivos

que completou os seua 75 receram todoll os integran cumprimentollÍ'
.

.'

Eugênio Vitor SchmõcKel�Aniversaria
. .

. Reprsseataria imperdoável,omi'ssiio
de nos�a parte se, nesta data, não regis·
trássemos o grato evento do sniversá

ri? do noss? diretor, jornalista Eugênio
Vitor Schmocke!. Incorreri_mos em in·
delicadeza sem limites se silenciá8se·
mOl neste 2 de novembro, malgrado
ser o mellmo um dia de silêncio resDsi·
toso à homenagem dos finadol,

-

Neste dia de finados, damos vivas
à pessoa do nosso illlstre diretor do
"Correio do Povo" para testemunhar
lhe o carinho e a homenagem de qllan'
tos privam de sua amizade, de quantos
convivam com êle no dia a·dia do nosso

afanoso jornadear terreno. Fruto da ami
zade e da convivência, os corredores
da vida aproximam os homflns e nas

el!lquinas da existência se fazem os CGm .

panheir08 cujo conhecimento desvenda
Oll méritos de cada um.

Na análise dos méritos do::nosso •

aniversariante, se desejássemos boaquejar apenas os' traços marcan·
tes ds 'perso�alid.de d.o nosso homeo8lreado, a 80mbra do quadro de
sua eXllltênCla revelaria, Das luas contrastantllll alternâocias e nuan

C?S, a figura �iáfana do Homem, a imagem nobre do psi, o reflexo
VIVO da cap�Cldade, o simbol� eloqüente da dedica9ão ao dever de
homem público, quer como VICe·Prefeito, quer como professor quer
como

. competl!nt� pro�i8i1ional, demonatraodo sempre 8ua in�gável
capaCidade de discernimento e de trabalho.

'

Cumprindo êste grato dev.,r, .com que renovada alegria o faze
mos mormente P?rque a figura do. homenageado sempre significou
para nós, q�e prIvamos de sua amIZade, um motivo de exaltação às
benemerênCias de alguém que, em sendo modesto, nio pode deixar'
de ser exaltado na8 Buas qualidadeB de Homem e de Alma. .

Praza aos céul que 8 longevidade marque a vida do n0880 ho·

menag!t.�o e que, .por muitol aoo!! pinda, possamos cumprir" êste
frato registro e Ilhar.nos. aos familiares do nosso diretor, aos amigos
e a 9u8nto� fazem côro para, em enaltecendo o H'omem cantar para
o aOlverlarlante: PARABENS A. VOCE.

'

JARAGUA DO SUL

O CLUBE DOS DI
RETORES LOJISTAS
DE JARAGUÁ DO SUL,
confraterniza-se com to

dos 08 que labutam no

ramo comercial, pila pas·
lagern da data aluai.. ao

"DIA DO COMERCIARIO" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO �ábado_ 31-10-70 Página 2

�!���!��UbbPci!iia� F I N A O O S Mãe abandona recem nascidodo Registro Civil do r.Dis-
trito da Comarca de Taraguá Novamente o celendérío no matagaldo Sul, Estado de Santa
c- Brasil marca a paslagern do diaalarma, rasr .

2 de Novembro. Finados. Um recém·nucic;lo, ain- tratamento médico ao an-Faz Saber que comparece- Como tanlOI outros é a da com o cordão umbili· ja abandonedo. Isto derarn no cartório exibindo os
dala quando se cobrem cal, envolto em pOUCOI pronto tl"e alquinei.,documentos exigidos pela ler
de flôres oa campos sen- panoe, choramingata bai- eendoa críaneinha tran•.afim de se habilitarem para lOS de todas as cidades. xinho, quiçá já .Im fôrças portada para o Hosphllcasar-se:
Verdadeiras peregrinações e faminto. Qual leria a Santa Isabel, Im Blum.-

Edital n. 7.328 de 23/10/70 se verificam, em demanda dl_salmada � monstruosa nau, onde Ilra_Q1& a�s eul-
Silvio José Gazda e às necrópoles. P�!a h�. maequaas.lmprocedera.? dad,?1 e dedlcaça? de
Mllria Elisa SchmilZ menagear oa que ra parn- O fa_to oeorreu ao anoi- m�dlcos 8 enfermelr.s,

rlUI! deata vida. Momento I tecsr di 22 do corrente, fOi colocada fora de peEle, brasileiro, solteiro, de saudade. Inslllnle de tendo o sr. Agenor Lau- rira. Agora é a polioiamédico, natural de Rolan- reflexão sÖbre o que é a rindo imediatamente re- que está agindo e tlntandodra, Estado do Paraná do- vida. E o que representa a colhido a ,obre e infeliz localiasr II mãl dlsnatumiciliado e residente em morte.
.

criança, qUI aquela Ilt.ra rada, que com isse Ito;;======================;; Marilandia, Paraná, filho
Nêste ano de 1970, ji estava inclu8id 8�ndo mon�truoso revel.eu-I.S . O C I A I S de José Gazda e Anna

lambem, as flôres haverão atacada pelas formlg8l. despida de todo sentlmeoHohl Gezde.
de transformar o aspecto q bon.dolo b?mem .pro- to humano. Dave �la pa·I

========" Ela, brasileira, soltelra, dOI cemitérios. Serão mais .ldenClou de I m e d I a t o gar. p e lo procedlmenloAniversários: Vitória. proíeseore, natural de Ja- festivos par. uma dala de um
.

tratamento .de ur- hediondo e repugnanle.
Dia 03 raguá 40 Sul, domiciliada tanta tmportânels. E o po- gênola 10 pequenmo s,n, Deus, p.�rém, 'elou peloFasem anos hoie
_ Ivone, espOlIa do sr.

e restdenre a Rua Mare-
vo terá mostrado, maia após o !lue lefo'!-? ate.a po.�re anJ.mho:- o er. Juraci Ribeiro, Francisco Gottardí.. em

chal Deodoro; nesta erde-
uma vez, que ainda sere- Delegaeia de Polícia ma�1 � E o Irra.ll1_?nal :- oem JoiDvilIe; Rio do Sul; de, filha de Waldemiro
dita em Deus e homenageia �róxlma, fazendo a �Otl- c.a� � deu I�oao de mt�;- o j o v. m Nelson

__ o sr. Sérgio Thomseri; SCh'hilS eh Hildegard Leur-
os seus queridos entes flclQio do falo e pedmdo h,enCla à mae malvada.

::::�I��lddeam����'c�!�: = a�:��;va�!ie�ei�� ;:�a; n.c7��; de 24/10/70 ���I�!. !eei��t���I�n;c!fh� �Dp"'e-dR"'ei4n-OoCll-d"oClO-';U::::'S.. F
.

d S 1 Paraná; Delclo Crlslofolini e 1 DI' ta 1em ..o ranersco ou;
- Mauricio Hélio de M I OI' PI

I 'II �
- Eliazar doe Santoe, Almeida, em Lapa. PR;

er a aIr ermann

Vende-se _ ADTOG&DOfilho do IIr. Jorge doe
_ Humberto Pau I o Ele, brasileiro, solreíro,Santol, em Garlbaldi.

B t I'
.

Iilh d V· operário, nerurel de Dou- 3 PEQUENESESO sr. Ricardo Krätzer. or o Im, I o o sr. 1·
Pd' h E d Escritório 10 lado da Prefeituratório Bortolini, em Lapa ror e rIA o, nesre sta o, InformaQões oom a .

F�e�:K:����?r::���s ��� 04 �r��i�::��d�i��!i�;r::�E 1
__�r_oa_ão_JD_O�_�_�b_i�_�_w_!_._R_u--=a �•• • ;::::�_D:SULSantos, es p O e a do sr. - Aloisio, filho do ar. Iini e Lelizia Cristofolini

Joio Maria dOI Santoe; Inácio Tomaselli; Ela, brasileira, solteira,
- Ana f' ans t e i n � o er. Féfix Scheyer, doméstica, nlllural de Jerll-

Scheuer, espôsa do sr. em Cambé-PR.; guá do Sul. domiciliada e
Jos6 Scheuer, em Jara- ...;.. o sr. L e o pol d o residente em Vila Lenzi,
guá 84; I Schwarz, em Garibaldi. nesle dlst�ilo, filha de Frlln-
- A jovem Iris Mohr, Dia 05 cisco Piermann e Maria

Deeta_ Klein Pierrnano..
D - o sr. Jolio Lyra,ia 02

em Guaramirim', e.n I n 7330 d 28/10/70_ O sr. Eugênio Vítor I a .. e
- o Ir. Erwino Mene- MIT 'tSchmöckel, Diretor do ' anoe ai e

Jornal "Correio do Povo" gotti, nesta cidade; Clirmen Anllsia doa SaDtos
- A 'sra. Wand. Fadi

e atusl Vice-Prefeito de Doering, espõ,a do sr, Ele, brasileiro, solteiro,
Jaraguá do Sul; Equino Doering, nesta. lavrador, natural de Gua·
- A Ira. Ruth Lemke, ramirim, nesle Estado. do·

es p O I a do' sr. Alvioo Dia 06 miciliildo e rillidente em
Lemke, em Rio da Luz - o sr. OUo Meier. "Sanla Luzial naste distrito,
_-------__--------.---___. filho de Arnoldo Tait e

PlIulina Gonçalves Tait.
Ela, brasileira, aolleira,

doméllica, nClural de La • 1Ii

goa, Floriilnópolis, neste
ESlado,

.

dorniciliadiJ e resi·
dente em Sanla Luzia, nes
te distrito, filha de Darcio
Marcelino dos Salltos e

Anllsia Maria dos SanIos.

Edital n. 7331 de 28/10/70
Paulino Frag. e

, Luzia Schneider
Ele, brasileiro, solteiro,

dperário, nalural de Gua·
ramirim, oeste Estado, do
micililldo e residente em
Grola Funda, neste dislri·
lO, filho' de GerclDo Fra
ga e I'sllbel Fragil •.
Ela, brasileira, aolteirll,

domésticd, netural de Jara.
guá do Sul, dom icili Ilda e ii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...i.- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiresidente em GrOll! fund.,
neste distrito, filhll de
Adolfo Schneider e Roaa
Iina FI�r Schneider.

Fr.tll.,u I O,,,....,,t.l.

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakispiros, Macieiras, JA
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni-

.

feras, Palmeiras, ete., ele.

"CORRIIO DO PDUO" MUDASflndaçi.: firtur Mul/er • 191.
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PEÇAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÃ -

.

�olocópias
Agora tambéin no Cartório, \

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

�--------------------------------------
.

Certificado Extraviado
Eu, DR. ERICH KAUFMANN,alemão, casado,médico,
r.. idente e domioiliado 11m Jaraguá do, Sul, eltado
ile Santa Oatarina, decllro para os devidoe fios que
foi extrniado o Oertificado de ptopriedade do
veículo:

Marca - DOd,e
Modelo - Dart-Bll
Ohusi. n.o 0012"6
Motor n. BF-'-318-P-01784, cor VIrde Im
perial Mltálico, tipo 1970, ano de fabrieaQão
1969, 8 cilindraI, 198HP, 4 portIlI, p/6 pl,s·
8ageiros.

Jaraiui do Sul, 211 doi outubro dI! 1970
DR. ERIOH KAUFMANN

E- para que chegue ao 00

nhecimen'o de todos mandei
pa '&Ir o p.esente edital que
será publicado pela imprMla
e em cartório onde sera

atixado durante 15 -dias. Se
.lguém souber de algum im
pedim nto aCUse -o para os
I1ns legaIS.
AUREA MÜLLER GRUBBA

.-"
Olicial

Agradecimento
A União Clltarin-ense de Educllção e os

Irmãos Mllristlls, profundamente reconhecidos
a quanlos comparecoeram ao Colégio São Luta
pera Irazer uma palavra de confOrto e de pesar
pelo pllssamenlo do nosso estimado Irmão Lean.
dro. externam leu agradecimento 12011 Rev.lDo.
Padres que oficiaram a cerimônill fúnebre, às
Irmãs dó Coléiio Divina Providência e do
Hospital São José, às aUlorldlldea, aos atullis
e ex IIlunos do estabelecimenlo, aos senhores
pais e ao povo em geral pelo teslemunho de
comovida fralernidllde humanll que demonstra
rllm para com o extinlo professor t. religioso
coirmão, por quem rOillmos li Deus o descan .

110 eIerno.

Vende-se
Uma OHÁCARA, sito

pm Sanla Luziá, com C8S8
nova d� alvenaria, e con
tendo também 14 mil
pés de bananae ..

Informações no Hotel
Cenlral, com o sr. João
RoblrU.

Jarl!guá do Sul, oUlubro de 1970
Os Irmãos MarisIlls.

"Novo Conceito no Comércio"
A MARISOL é da OplDlãO que nem sempre se tem dinheiro
para comprar tudo à vista; por esta razão, lança uma ino
vação tlm Jaraguá do Sul: "O Orediário Organizado, com

Carnet". Veja como é fácil comprar pelo crediário
em Lojas Marisol:

"Basta ser Honesto"
Além das malhes de sua fabricação, dispõe também agora, espe
cialmente para você e sua familia, de variado sortimento em te
cidos e confecções, das mais renomadas marcas.
MARISOL, um novo conceito no comércio de artigos do vestuá·
rio em Jaraguä do Sul. Verifique pessoalmente .

Construtora Ltda�Jaraguá
'Comunicamos que estamos aptos a executar, projetos de instala·
ções ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, sob direção técnica do
Engenheiro Dr. BALDUR M. GRUBBA .

PROJETOS DE PINTURAS
Ori'entaç:ão do Técnico MAX KOHN

Orçamentos e Informações, à Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 1207, junto a Casa Comercial

Bernardo Grubba S.A.

1
·." , :' "'=n, :=, < ·.II .. � < ,

•.••••••
c.;)

CKY.'lI·:i BEBIDAS MAX WILHELM1 S/A. !
.

.

Revendedor da

BRAHMA CHOPP
em Jaraguá do Sul.' ,

� Alto Vale do Itajaí. e. agora �

1:::;.
tambem integrando-se na

:.18.'� Grande Florianópolis.
iI

fi Onde além dos seus produtos revenderá 1!
�BRAHMA CHOPP!I
o���r······,·······,.·······'r ..\..·"·····.� ,, 'r •••••• ,� , ••y\." ,c: •••�.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dellileia �e Polícia �8 Camarca de Jar8ßuá .0 Sul Quem se interessou por �ós?
A opinião pública mundial ficou perplexa dian- , .

A Delegacia de. Polícia de Jaraguã ?o. Sul, Frei Aurélio Stulzer - Niterói - RJ

te do resultado de um pleito .elettoral, Um cidadão sO!IClta o c?mpareCl!Dento dos, pruprtetários dos Falando em' "nós" entendo. Jourdan e Jaraguá.

chileno, confessadamente marxista, comunista, pró- velc!ll?s abaixo r�laClon_adoB, a flr;'l de e�etuaren:' o Não Ie pode absolutamente separar um do outro.

caBtrista, candidata-se à, presidência do seu pais e �ecolhlmento �e IDfraQ08� cometidas no trânsito. E assim vamos encontrar duas pessoas que por

vence as eleições, Por margem muito pequena de junto II colstorta �st,a�l!Ial. ..

' .. primeiro, conforme cremos,. se interessaram pelo

votos" mas vence. Oomo não conseguiu a maioria ..

10 8530 - 'I'ibério Rosa, 1085.01 -: Berlim. sssunto. Por Jourdan o gal, Valentim Benícío da

,8bsoluta dos votos populares, sua efetivllção como
Petri: 10 84 �5 - �so"lametros E�wI Ltda, l� 84 l� Silva, e por Jourdan e Jaraguá, Marflia Walther

p esidente eleito depende da votação do Congres-
- Gert Brellh�upt, 10 8� 4!. - Irio C:arlos Píasera: Crespo, neta da saudosa La professôra pública,

so, que O centtrmou. Salvador Allende pode fazer 1086 .6? - OrIla?do Oliveira Molla, 108603 -: dos nOSS09 tempos, da. Aurélia Vieira Walther.

.om que o Chile um pais latino-americano nosso
MAurIcIo Koelher; t.O 86 93 - Alberto Newmann, Em 1941, no dia 28 de janeiro, presentes os

j�mão como cost�mamos dizer, venha a se� o prí- I� 87 56. - Gehard ,Sohaeffer; 10,8788
-

.

Norberto filhos Rodolfo Augusto Jourdan (boje general), He"

meiro pllís do Hemisfério Sul do nosso agitado Piazera; �IJ 87 42 - Soh�l� & Cla, Lida.,. 10 88 9� lena Constância Jourdan Ruiz e outros decenden

mondo, a ter um govêrno abertamente de eaquer-I-
Antomo Orlan,do ,Klem, 1,082 72 - E�!ch Ourtz; tes fazia o glil. Valentim Benicio uma conferência

�A, comunista,
socialista. E, ainda mais, o que di- 10 89 4�

- MetalurglC� Erwmo Menegoui; 1091 24
sôbre nosso fundador no Instituto de Geografia e

ficilmllnte se poderia crer, através de meios Iegaís
- .Jose. Afonso Bsrns: .1092 18

.

- Roberto Wilr- História do Brasíl, unde Jourdan é patrono da ca

e de�ocrático!l. Ao q�e .tudo indica, Allende con- m�lster: 61 ;651 =: LUI� KI�ne.n, 61 23 lO, - Ingo deira n." 21, então a ser ocupada pelo sobredito

lIegmrA também a maiorte n') Congresso; além do Klitske: 61 �2?7 .Moblll�rla Ar,!o Ltca.; 108368 generst. A conferência representa um belo estudo

apôio das "esquerdas" que o elegerarn no último
- Ma.noel Major Jimenez: lO 86 22 -:- Waldem� das atividades militares de Jourdan, na guerra do

pleito, terA também o voto dos congressistas demo- Gums; 1091 65 � J'araguâ Veiculos, 10 �4 66 Paraguay e dai tres obras que sõbre ela escreveu:

crata-cristãos, se não. de todos, ao menos da maio-
Gustavo Henschel,.l0 90 75 -- Ewald Zelmar, 10 90 35

um "Resumo da Guerra do Paraguay", escrito nos

ria. O candidato do atual presidente Eduardo Frei,
- Marquardt S.A., 10 92 �2 - Neves � A. Inc. de

campos de batalha de um \tJas Histórico da mes

o "centrista" Radomiro Tomic, está fura do páreo, Ar�. Mad; 10 91 �1 - Heinz Hornb�Jrg, 1� 9110. ", ma Campanha, publiccdoa juntos, embora por sua

A decisão está entre o marxlsta Allende e o coa-
João Burtal d� Silva; lO 91 99. Joao Balista Prim; natureza sejam dois, exatamente 30 dias depois

StJrvarlor de direita, capitalista, Jorge Alessandrb in 8,7 97
- E�lch Jola Schelle, 10 82 �8 - Rudolfo da morte de Lopez, em Ce ro Oorä. (O prefácio é

O impasse está criado e é írrevarsível. To- C, Sehae�er; 108161
- Edgar, SCblDl�l; 108949

-

datado de 111 março de 1870).

dos perguntam: o que acontece��. se,. ue fato, �61. Mel!llur,gIC8 _

ErWmo .!d�npgoltl L�a"" 10 �O 81 -. A terceira obra teve sua publicação em 1893,

vador Allen de assumir a prestoencra do Chile? Paroquia Sao Sahastiâo; 10 89 27 �mo, chwar�, a pedido. de Floriano Peixoto, de quem consta qUI!

Suas posições políticas e sociais são c-nhecíuas,
109113 - Al�erto Alben Krutzch: 1.0 90 83

.
era compadre, e leva I) titulo: "Histörta das Cam

pnis delas nunca fêz seguêdo algum É evidente Marquardt ·S A., 109160 - A.rI Carolino Frue,t, panhas do Uruguay, Matto Grosso e Paraguay",

que tentará reformas raorcaíe. Já anunct..u que as
1091 79 - Lother Sonnenhohl! 108933 - LUIZ Tôdas elas passaram a ser obras clássicas de

p imeiras medidas do seu govêrno seriam: estati- KIenen Ind. e Com, Beb S A, 1088:0
- José consulta.

.

zu todo o .crédito; naciunalizar empre�as e bancos Boaventl1r8,.10 85 40 - Marquardt. S.A, 10,9283
-

Marflia. Walther Cre�po, e�colhida para ors.

e�trangeiros; fazer uma prr,funda reforma agráriH; Brl1n0, Henn,. 1091 74 - M 'I?lurglca �rWIDO Ma dora na ina.uguração da herma de Jourdan, em

reatar relaçõe!! com o govêrno de Fidel (Jastro, oegolll Lida, 10.9358
- E, mIOlO Rosa, 10 81113 -:- Jaraguá, fez belo trabliJho de pesquisa nos arqui,

dn qual é amigo de long'l datli; opor se f"ontal- Alllo� V_olkmHnn, 108123.- Paul� Roberto Mala
vos oe Florianópolis, acompanhandO

JoUrdan na!!

m,·nte à atubl polftica da Organização do� E�tados MoreIra, 108887.
- Angelo Per�lra; 10,�1 36 -

SUIII,! jornadas pelo interior do ltapocu, fundação

Americanos, que con8idera 'instrumento dn impe Edg"rd Grankow, 10 �I 67 - Anlomo Dalarl, 109407 do Engenho Jar8guA, e colonização, rendendo lhe

riMlismo norte americano" sôbre a América Latins;
- 109417 - 109466 - 109445 - 109330 -

belo e comovido preito de admiração, Avulta o

reformar a constituição do psis, de�faze(ldo a Câ 109617 - 109547 - lO 94 26 - 612223 - 10 92 64 mérito de Marília, porque até então (,18 de outubrQ

ui" ra e o Senado para formar as Assembléias do 1092 80 - lO 9527 - 1095 19 - 1096 17.
. de 1941) talvez ningué,n 'em Jaraguá soubesse., da

Povo.
.

' " Jdraguâ do Sul, 19/10/70. existência de Jouroan e sua presença na origem

Perante isso, a grande preocupação nossa
Dr. LourIval Borja, Delegado dadlossa urbs, (Vej1l se "Correio 00 Povo", de 18

Htá, em primeiro lugar, nas con8equêuci�1l diretas

--

de outubro de 1941.)

.. imediatas que tais medidas podem trazer para o Nã,O coloque fóra o seu vo t o Assim que assümi a empreitada de levantar

p ,vo chileno Teoricamente poderlamos admitir
e escrever a história de Jar�guá andei eutrevis-

c",tos benefícios "ociais. pr'ltend"l desmarginalizar Para: Deputado Estadual tando parentes ,e conhecidos inais antigos para

"p .. rários e caponenses, que de fato prelJisam algo •

. colher de pessoas vivas noticias daquf'ltl passado,

m ,is que éimples esperanças, ,através do Socialis-
Meu tio Luia Satler., em vida, contÍtra me slgu

mo mar'xista. Bom seria se dll fato conseguisse O R. A R,NOS E A R A mas coisas. Idem Rico Bortolini Donde saberiam?

p'I'omover um maior bem estar para todo u pfoVO.
De fonte própria, ou atravé� do "Correio do Povo",

Ox'''á o cun�iga. Mas.,
- e isso é fundIImental -

que ainbos liam atentament.. ? Minha irmã freira,

qu� sej.�m respeitados os direitos de tôllas as/pes'
qUllse septllagenária. em re"posta, do Rio Grande

s"a�, e que as reformas spjam !tlitas dentro de A R EN A du Sul, me fala de Domingos Rodrigues da Nova

I:ritérios de justiça e liberdade.
'

e dr. César Pereira de Souza (que já é do meu

. � um princípio de Fisica até, que a tôda ação N.o 1 2 3 4
tempo) Mas confessa que ignon.va totalmente a

c()rre�ponde uma reação igual e contrá:ria. Das
Jourdan e seu empreeodimento. O amigo Rodolfo

medidas extremas que Allende pensa em tomar,___
Gibrat conta-me que em criança ouvili meu pai,

não puderiam surgir a desordem e a illst'gurança VIII' G I d B ·1 Benjamin Stulzer, falar em. Jourdan � assevera

social e econômic,,? E, então, até que ponli, seriam Recenseamento era o rasl que seu pai, o engenheiro Gibrat trabalhou para

evitáveis a.ditadura ou rev(J)ução iotern!>? Além cJJ&RAGUA DO SUL
o mesmo, pois que VIveU lá dos anos de 1896 a

di,FO, podemos fazer uma pe, gunta �erlll, que está
1903.,

na base de todo o problema: Será o S"cialismo POPLllação no dia 1. de Setembro de 1970 Do meu irmão Alfredo Stulzer e do mpu

Nacionalista proposto por Salvador All ..ode uma Resultado geral da contagem realizada em tempo' de criança teoh" a noticia de que Joinville

�ulução adequada para o� pr"blemas cHilt'nos? Fa- 29 setores, �endo 11 na zona urbana e 18 na zona pertenCia a08 Principes e os liIl)ites vinham até o

lando claro, a proposta de Allende é mudar fedi ruraL
.

Itapocu. Mas do Jourdlln nada. E qUf.' êle, raplizi

calmpnte o sistema político, socilll e eCtlfJôr.nico Resultados extra. oficiais, dependendo de con- nho. estava empregado em JoinvHle naquela tipo

cio Chile: qUf,r substituir o Liböral-Capitalismo pe- firmação dos orgãQS superiores.'
' grafia que .venderia as milquinll8 ao «Gol'reio ,11l

lo COlIJunbmo Isso diz tudo. Zon& urbana _

Povo» e contou me duma vi�Ha que com as çrian

Alguns ob�ervadores acham quI" o !'xército Homens 7.110 eas da casa fizera a Pirabeirab», do", Príncipe!!.

chileno, que sempre manteve uma viva t, adição Mulheres 7.490 14.600 Interesso me· por êste particular, porque DOS. 50

apolíticll, mas democrática, desta vez não ficará
--

,153 anos d.o "Correio do Povu" se afirma que as má·

f I
Pessoas não moradores preSeDltlS

'

alheio aos dtoS; pensam qUIl, ta v�z. nem deixe
_....,.""!""== quinas foram compradai! ao dr Abdon Batists.

Allende assumir, se f'H eleito. Ninguém p',de ne
Total 14753 Fôssem, não ponho !1i1vida�. Mas elas 'vieram di ..

gar a existência de pressõe" e�ternas na atual Zona rural. - retamente dessa família, oriunda (je Laguna, (talvez

cunjuntura política chilena, pois há evidente preo
Homens 8.066 de s&brenome Correia, 8e eu não contundo cn,m Q

cuptlção e interesse de g ..vêrnos e outros grupos
Mulheres 7375 15,441 nome daquele'Jorntll Correio do Norte) e dona

quanto aos rumos que o Chile irá tomar. Pessoas não moradores p�esentes 39 duma agência de recHdos: "Mens'lg�iro . Veloz" e

Coloquemos duas hipóteses: 1 O) AlI"n,je assu,
Total --1""5�.4�8�0 do "Eden- Bar" no Jardim Público. Em ambas, re-

me o poder e 'começa a colocl1r eQl pl'át:ca seus
Total geral - Moradores 30 041 ve�adamente, trabalhava meu irmão.

planol' De um la,jo. ist .. · poderia Ser uro j ·to de
Não moradores 192 Por obra dUm interesse maior pela história,

agua fria nps movimentos de violência e de terror;
TOTAL::lO i!:lil do "Correio do Povo" alguém poderia investigar

u� terroristas seriam levado!! a pensar, talvez, em Nota: Os que, por ventura; não S8 considera, êste ponto.

nutros meios de ação para chegarem aos seus in- róm recenseados, deverão comparecer A Agência
=======================;

tentos. Oll outro ladu, O terrorismo poderia a'volu Municipal dI! Estatística, até o final da próxima II
mar se e fo·talecer se, com o apoio de um govêr· semana. A U X 1·1 'I· a r de, E s c r I" t o" r I" o
no Ipgalroente constituido na' América do Sul, num

,

PlIi" da importâocia do Chile. 2.0) Allende é impe, MIODI"ste'rl"o do Exe' rei" to A ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A,

OÍllO de assumir o poder ou de governar, Nesse oferece vag'a para o cargo acima, exigindo:

Cl180, os movimentos de subversão e terror sentir
-

5• RM 16a CSM 5a DSM . - c,urso g"i'n8siall cumpteto

se ão motivados como nunca para suas ativida(jes,
ao
-. -.

'.

e, como que justificados na !lua ação negativa e Jun�a de Serviço Militar
- boa datilQgrafia

destruidora,
Estão con�idados a comparecer na· Junta do O F E R E C E:

Serviço Militar desta cidade, com sede na Prefei- - Assistência odontológica n,o próprio local

tura Municipal, no próximo dia 9 de novembro, de trabalho

com seu respectivo Certificado de Alistamento, a - Salário de acôrdo com a8 'aptidões

fim de receberem seu certificado de dispensa de - Otimo ambiente de trabalho

incorporação, os cidadãos abaixa relacionados: - Semana de fi dias

Alfredo Mendes da Si lVII, Osoi Luiz

Indalên-II
Os interessl\dos deverão Ilpre,sentar-se ªs

cio, José Leoct'inir Padilha, Rolf Rathunde, lnvaldo .3as. e qu'intas-feiras, no horário das.14,OO horatl,

Draeger, Nelson Fodi, Rolf Kroeger, �uiz Amauri
_ para submeterem se a teste e seleção.

-

Ayres, Arno Schwirkowski, Norberto Rosa, Luiz

Irineu Volp&�o, Geraldo Haremann, Lau'ro Antonio

Schwarz, Claudio Dalsochio, Jomar Verbinenn,

José da Silva, Roberto Raasch, Egon Schumacher,

Um DKW Belcar, ano 63; em bOrn estado. Valdil'- Arno Stricker, Osvaldo Witk()wski, Manfredo

,

Aceita se negócio cam GORDINI. Prêço à vista Fischer, Osni Gonçalves de Araujo, João da Silva,

Cr$ 4.900,00 ou em condições com 60%,de entrada. .. José Valmor Pereira.
.

!nterelsad08 tratar na Rua Santa Catarina; 2473, JÁragutt. do Sul, 22 de Outubro de 1970

Joinville.
�

.

' O�ório, Kleip, Secretário
da JSM

Dilema Histórico

João Arnoldo.

Pensando em tudo isso, podemos dizer que

poucos fatos houve no século XX, tão importantes

quanto liste para o futuro do nosso continente, que

bu�ca um caminho próprio e redentor para 8eu�

problemas. A América Latina vive um momento

decisivo. Vive um dilema histórico.

Vende-se Madesul • Indústria e Comércio Ltdà�
Precisa-se de Marceneiros com prática em

colocação de Lambris e Pareries Divisórias, Favor

apr.sentar se no horârio comercial - Rua Coro!lel

Procópio Gomes de Oliveira, 1587.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rIrreaadaçdo D�Y���!�!,�� �,���.h:��,"A�,Ub������ã!::. ��'��i�. hd�U!��'ê�!.�Damos abaixo o quadro de .arrecad açâo do 18M. em que o nosso ta Fede.ral de Joinville � ? ...�.q,ue de Poupan- Telégrafos. a ficha pOdeMunicípio continúa firme em 7 .• lug r, no meio de 198 mumcípioa. valia a .Jnf'.'rmar a tod.os Çll 157 • 'o dp�e St" de-
se removida grat ít

.

os contríbutnres do Imuô- v<llvlft'i ao 6 gau fazen- ulamen.
to de Renda, PPNN08S Ff (jário �p houv e- - s lguma te pelo Corrêio, quandosleas •. qu� a ·Ficha de correçã» par� ftizer uos coutríbuítaeão constar noAtualização do Cadas�ro d�rjOi! pessoats do con-

seu domicHio com rque acompanha a notíh trth umte.
.

.

epar.
cação de pagamento, e Inf""ma ainda que. por tição da SecretarIa da
cheque 'de d ..vulução de convênio com a :Bmprêsa Receíta

Arrecadação do IeM referente agôsto/70
Município Estado Total Parlicipação1. - Joínville 837784.22 3333.103.12 4170.887.34 - 13.90%2. -. Blumenau 738.564,73 2970.00683 3708571.56 - 12.36%3. - Lages 325281.03 1.301 073,31 1 626354.34 - 5.42%4. - Florianópolis 224.732,33 998754.29 1 223.48662 - 408%li. - Brusque 161.543,47 646.173.90 807717.37 - 2,69%

S
6. - Itajaí 152.982,17 59263672 745.618.89 - 2,48% I emana...,7,..._-_J.",a,..r_a...g_ll.."á_d_o_S_ll_I ,..13,..8..,,6�0�3-,..:.17 554635.38 693.238,55 - 2,31% I .

8. - Ohapecó 134.93fi,18�40.82 673.676.00 - 2,24%9. - Ooncórdia 116109,50 464388.02 58049752 - 1,93% n�s Escolas Municipais10 - Tubarão 101.452,30 405.802,20 507254,50..,... 1,69%1 t. - Oriciúma 101.9ä78 388762,95 490·687.73 - 1,63%12. - Joaçaba 98.134,55 3925118·39 490672,94 - 1,63%13. - Rio do Sul 95.430,43 381.721,80 477.152.23 - 1.5j:)%14. - Estreito 93740,98 374.964,08 468705.06 - 1.56%15. - Sio Bento do Sul 91 655.72 366622.93 45827865 1.52%
3.412874,561370992417417122799.30 57.03%
5989,222.9923.996946,9529986169,94 1000n%

9.991.72 39 96ö 88 49.958,60 0,166%
7.922,76 31 691.03 39613,70 - 0,132%7.620.40 30481,60 3RIOl>.,00 - 0,127%4614.75 18459,20 2307395 - 0,076%

o Poder da

Total da arrecadação
Total arrecadação Estado
1. -- Guaramirim
2. - Maasaranduba
3. Corupá
4. Schroeder

30149.63 120598,71 150.748.25 - 0,501%
çaE notem os leitores qUI, si somarmos a arrecadação dOI municípíosde Guaramirim, Masllaranduba, Corupá e Schroeder, que formam o vale doIrapoeú, estaríamos, com facilidade ocupando o 5 o lugar, no quadro acima.Daí a' necessidade de uma união entre O" municípios Que formam oVal, tornando realidade o ditado de que - a união laz o lörç.!

Isoladamente nada represantamoa na economta catarinense. E existe
quem tsnh a interesse em manter separado, os munícípíos que fórmam umbloco s é, com, os mesmos problemas e as mesmas aspirações.
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COM. E IND. BREITHAUPT S.A.
você encontrará o novíssimo

'G8GooolYEAREncontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantido.s.Antes de- comprar qualquer pneu passe sempre em

Com. e lnd, Breithaupt S.A. -

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do .Sul -' Santa Catarina - Fone 262Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n .• 29 - Enderêço Telegráfico "SREITHAUPT,"

GS-segurança total nas curvas· G8-milhares de quilômetros extra
graças aos ombros ."redondados. com a nova borracha Tracsyn.

G8·com cordonáis 3T-proteção con
tra calor, choques e r�haduras.

daCrianca,
A Semana da Criança foi. condignamente, comemorada nas EscolasMunicipais, obedecendo 1:10 seguinte programa.
Dia 10 - Abertura, com palestra, pela profeasôra, sôbre higiene IIalimentação

Dia da Criança - Festinha Escolar (centos, poesias, deceljogos, balas e lllranjinhas.) ,

Desenho da - Bandeira de Jaraguá do Sul, com prêmioa€l prime'iro colocado de cada Escola.
Dia 14 - Festa para li Professôra, organizada pelos alunos.
Dia 15 - Dia do Professor - Feriado Escolar..

Dia 16 - Passeio com os Professôres e alunos.
Dia 17. - Encerrameuto da Semana. da Criança.Festa Escolar às 14.30 hrs., nas 19 Escolas Municipais, com a presen,de autoridades e homenageados de honra.

RESULTADO DO CONCURSO
Desenho da Bandeira de Jaraguá do Sul

Escolas Municipais

Dia 12

Dia 13

1 Darlene Oosta 4. an€l Grupo Esc. «Albano Kanzler» lova Brosllia (cidade)2 Alair Stinghen 4. ano Esc. Reunida. «19 de Abril» Jlraauá Esquerda3 João B. Pelena 2. ano Esc. Isolada «Erich Blosíeld» Ilha da figueira4 Altíno. Macedo 3. ano Esc. Isolada. «Victor Konder» Ribeiriio das Pedras Br.5 Leon. Melchiorefti 4. ano Esc. Is, «Henrique Getlert» Bela Visla6 Gilmar Voltolini 3. ano Esc. Isolada «General Osório» Ribeirão Gr. da lorle7 Romeu Francharoski 1. ano Esc. Is. «Machado de Assiil» João Pessoa8 Maria R Pincegher 3. aDO Esc. Is, «D. Pio de Freitas» .

Eslrada lova9 Silvio J. Meurer 3. ano Esc. Is, «Padre Alb. Jacobs» fila das MonosfO.Isclde Anklam '4. ano Esc. Isolada eVitor Meírelles» l!apocu-HaßS81 1 Va�dir Müller 3. ano Esc. Is, «Orestes Guimarães» Ribeirão Gr. di Luz12 Nair Gumz 4.. ano Esc. Is, «Duque de Caxias» Ribeirão Jaràraca13 Ivete M. Malinski 3. 8nO Esc. Is. «Major J. Ferreira> Ribeirão Cavalo14 Elmiro Ehlert 4. ano Esc. Is. «Freimunda Keiser» Triadade15 Pedro M(,hva 4. ano Esc. Isolada «Georg Wolf» Ribeirão Cncllds16 Zilda Hatemann 4. ano Esc. Isolada «Aurélia Walter» JaraguàzlRho17 Elens Balaminí 3_ ano Esc. Isolada «Darcy Vargas» Grola Funda
Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 1970

Zenaide M. Espeaím, Insp. Escolar Municipal •

VOCÊ TEM 6 MESES PARA
JULGAR NOSSA PECA,

E ÃVillATÔDA PARA USÁ-LA./

V. pode experimentá-Ia como quiser:
em estradas boas ou ruins, em alta ou
baixa velocidade.

Mas achamos que, além de desnecessário,
isso é perda de ternpo,
Acreditamos nas peças que usamos,
São garantidas pela Volkswagen.
Que emprega mais de mil técnicos

altamente especializados, fazendo testes
e mais testes. '

Para q ue v, não tenha de inventar
testes, nem pagar por êles,
Por isso damos 6 meses ou 10.000 11m.

de garantia para v. fazer seu julgamento,
Màis a vida tôda, para usar a peça

que' instalamos.

Veículos L td a.Jaraguã
Fivenido marechal Deodoro. 312 (fundos)

Jarezguá do Sul -:- Santa Catarina REVENDEDOR
AJJrOftfZAIlO
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,

de �ourdan Wie ic� lacb Brasilien kam, und WIS icH wmHrend "F im
der BrOSleR 'ReuolllioD 11��/94 frle�te (IHn)

It nOSSa esstncnt" Ein wahr�eitsgetreue� &rioht von Paulo Kraemer apavorou ,

" � Ich lächelte- Zll diesem etwas seltsamen Bef�hl

h.
und meiole halb Ipushaft, das. man für solche ,e apeeoe'nsesCom a publíeação de por meu pae, quando êle schnelle Genesung nicht garantieren könne, "Ver.

,

artigos sôbre 08 prímõr- e trabaíhedores penetra- suchen Sie Ihr Mögllchst"I," sagte er, "mein Primo
dios de Jaraguá da Sul, vam em lIuaa tertas para Gomerzindo kann micb nicht entbehren." Ich machte
recebemoll uma Interes demar�ar 6 pstrímönío Ihm' ein weicheR Lager in meiner Schlafetube, stellte
sante carta da Ilha do da pnncezs. Machados, neben sein Bett eine Flasohe Medizin und ordnete
Governador, assinada por façõt>s, eto., eram deixa- an dass er stündlich daton nehmen solle Als ich
Belena Jourdan Ruiz, fi- dos amarrados em qual aa: nächsten Morgen erwachte, bemerkte ich. dll8S
lha do fundador Em!lIo quer �rvore e ao voltar er die ganze Flasehe Medizin auegetrunken hatte,
Oarlos Jourdan, naecída os Indíos, que não eram "Um Gottes WIllen" rief ich aus "was haben Si!'
em Jaraguä da Sul, he vísto, já os tinham reti gemacht" - "Aber 'ich bin ges�nd, Ihre MedIzin
87 anos.Oa.lndo poaco e páuco .rado.". hat mir gut gehblfen," s»b er zur Antwort. Er
vt!ndo! dada a sua avan "Estive em Jaraguá d? war ein bäran- tarker junger Mann, so hane er eine
çada Idade, ela nos eode Sul e� 194�, onue fUI, Menge der, Arznei 'ertrageo können, die vielen
reça uma carta. que pe-] com roIDoa filha e rece- anderen nicht so gut bekommen wäre.
dimoll vênia para publí- bemos um tratamento Eines Tages rief man mich nach dem Fähr-

, car 11m par,te: "Aeebo de muito gentil .por parte haus, welches als Lazarett eingerichtet war. Der
recebe� o ultimo oúmero d? então prefeito Dr, Leo- Arzt empfing mich mit grosser Auszeichnung, Dort
de seu Joroal. Nele Ii algo nídas C. Herbster e de lassen eine Anzahl Federalisten susammeu, die ich
sebre o meu nascimeoto, outras pessoas gradas." noch nicht kannte. Eioer von ihnen 108, in einem
escrito por Frei Aurélio "LI o seu [ornal, até Buche. Er nabm den Klemmer qon der Nase, schaute
De fáto, nascí em uma os .núncio�, fiquei bas- mich prüfend an und sagte in scharfem Tone: "Deo
C8sa abandonada, para tante emocíonada ao lêr Mann kinne ich. Er hatte Verbinduog mit den pi
onde minha mAe havia um enüneío de Farmácia eapãos. Ich habe ihn in Joinville deshalb ,efangen
fugido, log? após a in..c�r Gent.ral à rua Coronel Dr, gesetzt." Es war der Genersi Jaques Ouriques. Mir
são dos índios, na coloma, EmUlO Carlos Jourdan. fuhr dermessen ein Schreck in die Glieder, dass
em repre�ália à morte "Somos muito gratos ao ich unfähig war, aech nur ein Wort herwersubeín
di um Indío Jourdan es- povo de Ja�aguá do Sul. gen. N ..ben mir sass Dr. Maciel: "Haben iie nicht
tava ausente. Houve duas Quero me Inscrever en die Adjudanten ,on Gomerzindo in Ihrem Hause Residência: Dr. Mereu Ramal, (111

moças flexadas, a colhei- tre os asslnentea do verpflegt und gesund gemacht 1" fragte er mich CO_UPÄ - 8A:N�"'" C.AJ.....:a.Il!IfA

ta misturada, etc.,_ mas "Corr�io do povo". .' Ich bejahte as. Darauf wandte er sich an Jacques__, -'

• cas.. , as plantaçõee e ,Assim,. temos .. mall Ouriqaes mil den Worten:
..

"Das ist ein Irrtum"Ge-lo=='==+_==;==================:l
,dema�s perteuces foram novs aS�Inante do nosso neral, dieser Mann ist g ,t . loh Buchte aber doch
r�spelt.dos, pois, .o� in· semanäelo, que oonta 87 möglichst schnell fortzukommen. Mln wollte ein
dlOIl eram benefíeíados anos. Sohwein für die VerwundeteIl haben. das ich ihnen

zur Veofügung stellte. So vergingen einige Wochen
Eines Tagel erschien der Adjudant Gabriel bei
mir und teilte mir mit, dass lie nogh heute weitet
ziehen wÜrden. DlInn kam ein langer Zug Fed6ra
listen. Torqulto Severo reichte mir zum Abschied
die Hand, auoh Cesário nickte mir zu, desdsn etwas

Geierhaftes hatte. Einen Bympatischen Eindauck,
wie sein Bruder Gomerzindo, machte CesArio nicht.
Klein und hager von Geltelt, lag in seinen Mienen
etwas Verbissenei, während GomeI zindoA Blick'
offen und frf'i war. An Aparioius Erschei,nu.ng erio
oerB rch mich nicht mehr ienau, da ich ihn >llur "I1..,,========================l

schlüchtig zu sehen bekam. Letzterer loll durch ..... _

'wildea Draufa-ehen du Missgeschick der }<'ederalis
ten in der Schlaoht bei Lapl Vllrlchuld_t haben. R t-Bei GelpgeoheU des Vorüberzuges an meinem ePresen a C;a� ..

Hause traf ich auoh wieder mit meinem "Freunde'� Elemento residente em CURITIBA,Manecn zusammen. Er trat auf mich zu und bat
um ein Stück Brot. Natürlieh 'gab ich es ihm. Ga-

.

registrado no CORE do PR. deseja re·

briel Lucas Ichüllelte lächelnd den Kopf, wufidute presentar firmas desta' cidade naquela
sich, dass ich ihm seine Bitte gewillfahrt hatte und CAPITAL à base de comissões. Favor
meinte: "O homem está maluco!" als er kauend an dirigir-se ao Sr, A. J. da Silva.
ihm ,orbei,ing.

A-BTAMA Lida.
Fábrica de Esquadrias de Ferro

Comunicamos que houve mu

dança de enderêço, da:

Rua Cabo Harry, Hadlich�Correio do Povo
para

um Jornal a
Rua Jorge Czerniewicz, 1 O 3 4,

.

IServi,_-_'ÇQ_d_O_P_O_Y_O__, I AntigaFerrariaPiccinini "'

filha

ADVOGADO nOIl fÔroll de

SAo Paulo - Guanabara - Eatado do Rio d e

Janeiro - BrasUia.
Processalnentos perante quaisquer Mi.

nistériós, Autarquias e Repartlções- P'ública-s
em gera).
Escritório CeDtral:
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52-1894)
Z C - 39
Rio de Janeiro

Eetado da GUANABARA,

A
'

um apeio
Karmann

Mais
ao Dr.
Moradoree de JOinville" agora plralizada, Iraos-

.

no Rio Manso, estão de- porta gnnde parte de sua i'
aesperados. Até a Escola, madeira pela Bstradll Rio'
do llldo de Jarllguá elll Manso. Impostos que be
esta perfeitamente traferá- nef.icilm Joinville, embori!
velo Depois começa o drll- Jaraguá concorra com o

ma. Referimo-oos à Batra maior anua de SUII manu

dt'l JaragulÍ do Sul à Cam teoção.
po Alegre. via Rio Manso, . .

o lado joinvilllnse. São � Como mUDlcfpl� lider

km. de estrada intransitá das comunas c,ata!lDen�es,
velo Algum macadame e por cer10. tera dlsponlvel
pequenas õb�.8, torollriam ,ölguma vullurll, para aten·

a Iigllr os treia municípios. der 80 IIpêlo. E nós aqui
Muito produto pllra ali· eslamos para confirmllr II

mentar os homens da Ter realização da óbra e bater
til dos Principes por illí IIS merecidas palmas 10

passa. A Sul Americana. alcaide joinvillens�.

VENDE-SE
UJFI terreoo com a área de 20,000 m2 com

casa de mllterial de bôa construção e dependên
cias, com água corrente,' siluado em São Bento
do Sul, à Rua João Hoffmano (perlmetro urbano.),
serVindo pllra pequeno sítio ou loteamento. Zonl
de bom clima.

Interessados queiram dirigir-se a AI f r e d o
Klimmek, Ci!ixlI postIlI, 12 - São Bento do Sul.

Vende-...
Lma Bicicleta milrca

PILOT, estrllngeira em

estado de nova, preço à
combinar. Umll Gaita
Todeschini, em perfeito
estado.

Tratar nesta redllção.

S.A.����l
A t,e n ç ã o !

Farmácia Central

(Fortsetzung folgt)

Indústria T8xtil, Jarita
CGCMF N� S( (30 610/001

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE eONVOeAçAO

Ficam convidados os sra. acionistu para umll

asssmbléia geral ordiniria, à realizar'se ,em baoo
cuzinho, município de Jaragui do Sul, às OS,OO
horas, do dia 2S de novembro de 1970, em Bua sé
de social, com 8 leguinte, Ordem do Dia:

a) - Exame, discuuão e ,otação do relatório,
balanço e pareoer do conselho Filcal, incluslye Cloota
encerrado em 31 de agôsto de 1970;

_ b) - Eleição da non diretoria;
c) - Eleição do'conselho fiacal para o exercí

cio 19'70/1971;
d) - Assuntos de interêsse da lociedade.

A V I S O
Acham-se à disposição dos SrB., 'acionistaa na

séde social OI documentos' a que s_ refere o_ art.
99 do deoreto lei n. 2627 de 26 de setembro de 1940
napocuzinho, Jaragui do Sul, 05 de outubro 'de 1970

João Lúcio da C08t8, Dire'or
...--------------------------�...---------

do mundo"

São avaliados em 150 mil oruzeiros .

os prejuízos causados pejo furacão que,
durante dez minutos, varreu a .oídade de
Chapecó, no oeste de Santa Catarina, cóm
ventos à, velocidade de 130 quilômetros ho
rärios. Durante os quatro últimos dias cho
veu sôbre a cidade, cujos 35 mil habitantes,
nos momentos mais críticos, fálavam no

fim do mundo e não conseguiam explicar
o fenômeno. As comunicações e energia já
foram restabelecidas e a cidade começa
a voltar à vida normal.

IDr. Francisco Antonio Piccione
H::eD-':CO """ c.1IiI..H:. 1'7

(C.P.F.) N.o 004884379

Cirurgia e Clhuca de Adultal e Criançal
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· OORUPÁ
�

L ê i a
A

'JPor Esse Munlo de Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de-agradável leitura _ do me

lhor quilate literário. ("A Notlcia"-Joinville).

A venda Da Ti p o g r a fi a A v e n i d a

e na sua filial.
-� ...

Caixa Postal, 1398
CUR:::TIBA - PARAMÁ

Agora completamente remodelada e

sob nova orie�tação. comunica que está
apta a atender a sua distinta clientela.

Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan
Jarag1,lá do Sul - se

A c' h t ,U n g!
Zentral Apotheke

(Farmácia Central)
Jetzt vollständig remodeliert und unter

neuer Orienti�rung. ist fähig Ihrer vor-

nehmen Kundschaft Z1,l beliefern. '

Rua Cél: Emilio Carlos Jourdan
Jaraguá do Sul - se

Sentinelas da Amazônia
Por uma especial

dere-I
imeosidAo amazônica com'

rêncis do 2.· Ten. José Ileus multipioll problemas
Bahia, Adm, da 5a. Dele- que tanto preocupam a

gacia do Serviço Militar, Nação Brasileira. Somos
recebemos o folheto com agredecidos pela remes

o título acima, que mOli· 8a, do folheto, que 18
tra o Exército Brasileiro, acba à disposiçAo de
como fator de integração quantos queiram folheá·
nacional, desafiando a lo em DOllsa redação. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A.NO LI fA.IU.OOí. DO SOL (UNTA. CA.TA.RINA.) SÁBADO, 31 DI! OUTU8RO OB 1970 N.O 2.607

Prof Paulo Morettl

Dia 08 de novembro
-

Lançamento da Pedra Fundamental da Nova
eModerna Igreja da ComunidadeEvangélica Lutherana deGuaramiriln

A Comissão convida. o povo em geral para assistirem as solenidades de
Lançamento e a participarem da Festa da Igreja.

IKlIO LEIHDRO - UI IRIOTO DI EDOUtlOCorreio do Povo Do couvívlo
diário exrraímoe
lições Que II es

ponja do tempo
jamais será ca

paz de pagar do
Quadro de nosse
extatêncle. Ape
gam- ae Os dlee
de uma existên
cia, mas ecen
dem-se e res

pl4ndecem o IS

mérilos de um

homem. No con

vivia diário fa
zemos amigos
Que o stnête do
tempo esligma
rizou de lai for

o QUE VAI PELO LlONS Ajude a

disciplinar
trânsito

Coisas da Vida... Retalhos do Cotidiano
CL Paulo MoreUi

Arquitetos de uma vida que não no·. pertence,
construtorea do .m.nhã que pI.nejou ontem, pla
nejadorea sacrific.doa em Iusção do presente, aê·
reI consumindo .longador dias e v.rando noitea
eneurtadee, eia o que somOI, lis o que é • vig•...

Vida ... incenso que se queíma, vela que 81
gaat., perfume que ae propaga, cêra que ae der
rete, trajetória que progride, o cotidiano no que
mare. a lua presença vida envolta numa agon í-

•

zante luz que a08 pllUCOI .e apaga.

Ligo os interruptores d. imagin.ção e lurge Oum fi.po di luz p.ra ílumínar minha inspiração.
Não precisei ligar mais chaves, nem dar maia vol-
ta_a à "louca. d!, ea..". e )á os ponteirl� daa· rea- O ROlary Club de lara- filhos sôbre o trânsiio. Daçoea lenlorlall me .1Ddle.va� mat�rla. baat�nte Iluá do Sul esré desenvol- necessidade de erraveeeerpara uma dlap.r,:teDclOaa crOmc.: OOlsaa da VIda, � vendo campanha de escla- as ruas, dentro das faixa.retalhoa do eotídían« . . .

II reclmenro sõbre o Iransilo. de segurança. Andar nas

.
Vida cotidia.a, o cotidiano da vida, incenao Aeidentes não falllia de calçadal, ao envez de pu

que ai evola. Tela que se consome, Tr.nsmutações escolares. le� demonsl�a. lar é correr desordenada
que ae tranaformam tranlformações que 8 t d� � necessld�de de dís mente nas ruas. A educa-
muliam' I rana clplinar motoristas e pe ção de um povo se conhe-. . •

deerres, A policia - 10cII ce pelo rrânetto. Por isso
eallí colabcrando eficiente se diz: "Trêastre disciplí
mente. Ouçam o Delegado nado, Povo educado".
e os poltetele. Nossos filhos estão es-

Agorll, precisamos di tudendo. Motorista! Não
elude dos plis. Senhores c o r r a. Não m .,tl. Não
�aia! Esclareçam 08 seus morri.
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