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Presidente daAssembléla A" FALA DE PEDRO C'OLIN'Bôdas de
,

,em
,

. Ja ragua' do su \1 o Deputado Federal Pe- cerra medida, urna expert- Prata� �

dro Colín, usou da palavra @nci. 'DOVll ao Breatl."
na trtbuna da Cântara dos ÀPÓI. leitura das 5Com o obletivo de pro- que fizeram parte o Vice o werente do Banco

-

do O putsd Ib d ndo o D' '8 d
'

I!õ
'

e OI os, or ii laudi:ls de seu importante UI, o cori'ente, o
ferir uma conferência aes Prefeito, o deputado Ocre Brasil S,A, e Presidente da P let C t

"

n e
'

de tmed I fi
. ,

roie o a arme 5 dlscurse, condói da se- estima o casá. ennque .

industriais da v,izinha ct' cílto Pedro Ramol, .0, MM.o Comissão da 131. eXIJA o I' t N or (M' S h Id) J bí, . esenvo Vinte. o. II OI' .

ruint. Iörma: "Bstamos .arut c m taco I,
sade de São Bento do Sul, ·lui,z de Dlretto da Corner- (Exposição Industrial de nmtdede eaaIreceu o decu- certos, Senhor Presidente, comemorou as bÔdas, de
esteve em 'nos50 meio" "o ca, sr. dr, Milton Cunha, Jar.aC'Yuá) ar dr' Cícero "t lrut

..

P I'ti; , .'. me. o que con,n UI para que os ,MiRistérios íormu- prata. ara assinl ar o'

sr. .dr. Nelson ,Pedrini, o Presidente d� Câmar.a Ferreira, o ex-Prefeito e os c.tlriÍJenses, a frande ledores ,da pelme,a econô evento, recebeu parentes.
Presidente da Assembléiã de Vereadores, sr.: SjO'olf tadusrrtal Victor Bauer 'e 'tA I 'di' � I'• me lU a ler a cança a, pe a mica-financeira do Govêr- aml.gos .numa sucu eor.
LegislatÍva de Santa Ca- Scbünke, o' Promotor Pó os industriais Eugênio: Jos� reÁHzação de um conjunto no Fe,deral":'" Plane]emento churreecade, que �Ílrcolt
tertna. A honrosa ,visita blico, sr. dr, M�rio Wolf, da Silvil e' Vicc!nte Doaini. 'd ób

'

o d'
- ,

O H'" J'
'

• ,riS, em c ne Ifoes e Flztnd .• -'- J'á tomaram epoce. r sr.. esnque 8,:,.·
deu-se Da ültíma 2ft-feira, o Presidente do Corpo' de Do honroso conlál. ficou d it

.

'

t bl
,

f' I, e nos soar ea re es co- coaheeímento do' ProJ'-to co I e o, c,ompllant,e" Isca,tendo-se feito dcompiohar ßomb�iros'Voluntários de 8ssentadóuma visita oficial muaes desenvolvid'ás do C8IariDen�e- e da Lei do de PrefeJf,ura Municipal e
do dep, Aldo, Pereira de larawuá do 5,01, sr. dr. ao nosso MuiJl'c.fpio; com p«ís.' OrçamentQ'"PI�riilnual, de e�.:.Expe�icioná�io. Á reu-
Andrade. Vlce-Prestdente Gert Edgar Baumer,' o visitas':,às principills Jndus- Expêz o deputado catll:� IllIvesfimeÍltes.", ,< mao fesflvil estiveram pre-
daquela cllsa do povo. Na Presidente da Associação, trias -e lima conferência,em �híeDse 105 seus p�res ii, ,.',

'

,
.senres o prefeito, o Vi,c�;.oportunidade 'foi oferecido Comeretal e Industrial; sr. 10rne, do" J).'rojeto .Ceten- inova'ção' em Santa Cete- "Podemos dizer, Senhor j)1.rent,es, sesdo especial,;;;

almoço nas dependênclas dr. Rodolfo H-uf.enuessler., aease de,Desenvolvimento. rina, onde 'la iQtrodução, Presidente, que" em ambo� men,�e ahraçlldô8 -p�loj
do liajara Tênis Clube, de,\ com cunho obriratório de os casos,' lemos duas' pe- filhes Adalberto (Aliirai ,-"" --

,

,', ' ,técnicas ,de prbwramação ças ".e elportação", como Bublitz) Jacobi e lludiber.ó-

A'" I N
-" r�t'f',a'da'BI,u"me'D,au'��o,me'r'od'e",Ja'rag'ua' �as ,despesas "óblicas, a m9dê�os �e prálica de Jacobi. 'I

,

miara 'ef.t'o E:.�"" "

_,' ,�" "
. �

" Ipngo prazo, IIt'ravis da planeJesm,ento rQvernul11en:- �'--�---�----_----......

,
,: '

. "(,, ,tom �
I 'as.inaiu�â .'dó "O trâbaÍhó des ,!I'<"Js' melod�logia, das'orçameu 'tal; tr�c;ada'$, que for8,m F'UTCB·OL'... �ti"""",-,,�,'.,'JW'',' f',e''�r'-,

'. d�p,:,:R4Jr:K��a.�1,\�� �:�'P!','" ,re,,,,!e·.t�,!,:�!je,�,'J!I!'.}
.

..!�",e,�,'t, "t����� ;,:ap'!t������t��qn�s �t�,� � J,��if�Ç,��? ,�Ma�,;���t" ",:'"',, -,� "

'

,,'

UI" i
,"""" '.�, tado Oe t'áel'l1o' "lledrq \ Ra Dlelll1:�grs'laIlVa, t,eve edmo ,pra. ,,"1l�, �"u>TV'U ,u ererm rtZ�8 ,�o 'õ:)o�>�rno-: '1,,:lIiS.,. ','

,1
\ ",'

,

,
" !"o�, CI�é2bá de 'a'pr,e�entar 'base Q 'ProjetQ Càt:��inense �

,-

"".
,,'

'. FEMININO
Recebem,os as edi,ções 4. IDdICaça,!. iI!l Plen�rlo, da de Dêsenvolvimellto, oode MI-ss Santa' o ANIVERSAIUO '

,e ,5 da Revis,ta Amaral Assembleul, Leg,lsl�f1va,' II mencionada rodovia ",se
.', '_ '

"

, DO "C,ORREIO
Nesta semana constitui·

Neto oReporter impres- aprovado, solicifándo ao
h I I' d

"

P
.

t' !'am·se dois grupos femi-
i

..

,

, .. '

'

E'" Ci1 G
.

d ac a oca Iza a no rOJe e Catarina' )n71sa na Arles Graflcc'ls, GG xmp" ur. overnll or '

2' '1' cl ", ,

. �;:J D,O POVO"
'

ninQs que irão desenvol-
mes' ,de' .souza S,A. "'7 A ,Colombo Machado Sli IIes, �e ";a '��!C :!Db:n �'��a � - ver entre nós o futebol Je-
ed,içiio inl�rnacionlll> ri.o 6, urgênçia ,Oi implantação ,8 " o' e.1 I r

Tôdas as atençÕe,s vol� .sobremódo honrados mi'Dino. As emprêsasWeG
conlem interess�lDte male- da, Ro�ovltJ SR-SC 23, a região no seU aspecto tam se para ii passarera recebemGs orrcio de' cúm e CYRUS, estão nB dililn
rial redCltorial, farta docú, hQje BR-4,70, BI�meDau-: econômico, mas,' c Q m. o do Pavilhão da PROBB, prim,ntos do sr. dr. Rubens teira da idéia e o primeiro
men(ação foto�ráfica, e um ,Pomerode- Jaragua, do Sul. fonte "�.qtênliclll ,�e narismo, em 'Blum�nau, É :que hoje Vieira Leite, di n â in i c o treinamento ,ocorr.erá ama:"

:Irfigo para'os catã�inense8"
"

à noite.qeverá sair daquele Prefeito'de I'bperunll, es. ohã, às 10 hori:ll no Está�
- Santll Galarina Um', , ,

'

'encontro de belesa,' a te;,. t.do do Rio de laDeiro, dio Max Wilhelm, do C.A.

P�queDo-Grand.�E�tQ 'G'"ARTAS" E \ C''ONS'"ULTA:'S·' preserulllnte catlrinense que"transcrevemos com Baependi. Reioll mliiloeD-
do. mostrando um novo) "

,", ,

'

para o Miss Brasil 1971: -muito prazer: "Por inler- lusiásmo ent,re os Pelés de
a-ng'ulo 'd'"' C'amborl'u' as

;"

J" d' S 'I
'

f mÁdl'o d'o "Correi'''''' d'o Po ,sáia e dnerá transformar-
. ,;

... ,

'

,', Recebemos'consultiJ, sem" ,Condúi : dizendo que aragua o u esta or, ," " '"

ar�I�S da Lagöa_ da ,�on' assinatUra, pedindo que "oão boto meu nome nem temente cotado pa'ta rece- vo", edição de, 15/05/71, se em nGva atrlÍção DO

celça�" � Estaça� �err�iI hiformemos si 'pode criar 'assino, poiS 'i�to so ,caúsa ber o cetro de balesa bilr· endereçâdo li' D!a. Zilá trad'icional esporte que os

de JOInvllle, ,ii ee�a;ml(;&.!�o, Um porquinho quase no dor de cabeçà".
' figa verde. Màri� 'Helena Rodrjgues Leite, tom e i- m�rmaDjos não conseguem

Mercado �e rlerJaoóp,ol�s, centro da cidade, si o "RESPOSTA: Por isto PieoHi, "Miss Jaraguá 71" conhecimento d,g 52.0 ani- mais despertar, FonIes fi.
a zona mIDena do, ca�-vao "Chikeiro" tem que eer mesmo; pelo fiÍto de n,ad poderá surpreender os seus vers(irio-de fundêção d'êsse dedigdils informam que II

e a �O.D� serr�na. P!_dldos 'encimentado" si 'deve re- "botar" e Dome i que o cont�mâl1eos, trazendo pa'ra ,brilhante órgão da imprensa Sra� Ju�ite Piuel'a Reeck

d�,s revistas, poderao ser querer"a l'icençâ à Prefei sr. tr8D
..
.8fere a dôr de Cil- II "�érela do _Vale do Ira· de Jaraguá do Sul, cuja é a tr�inadora do grupo

felt�s ,pel�, ree�bpl�o pos, tUfa ou à.. ,sa,úde Póblic� beça para nós, IDfeli�tnente pocu", o al�eJado fílU!o. de direção está, a cargo de pioneire que h,verá de dar
ral, mcl�slV'e, numeras alr�, dizeiJdo-I!le DO 'direito de não pedemos 'responder; belesa, ,MUltOI (casais e Vossa Senhoria. Sabed'or muita panca nils eguipes
s?dos, a P��NTEL Edl- ter chfqueire de percos como serill de nGSSO de- outros tantos torcedores de da grange dmizade que o que daqui ,por dianie apa.
lora �. Pubhcldllde Ltdél:" porque 'outros tambem' o seja, iS consultas formu Mari!il Helena'estarão f@r- direlor do semanário acima recerem nas cancha. jara.
Av, RI� Bra.nco, 185. - tem. Consulta, lIindd, se lada5� BIlIS pFecisam' vir cendo, por uma vitória ,qu� referido, devota à terra guaenses.
Sala 1 ..20,R!o de Janeiro· para' abrir uQ'l �otequim e assinadas, para estabelecer su� . slDgula� belesa e�ta ifaperunense, não poderia -------_

GB, �rna revl8t� ql:l� revela dar comida, precisa botar a responsabilidade qu� eXlglOdo Nos eSlamos fl.r- me furlar de, na oportun"j ,

Correio 00' Povo
u� .

novo BraSil aos bra· azulejos nas pa,redei se cada um deve ter. Pode- mes ,ào lado d,e Maria He. dade, embora com algum ,

sllerros. precisa' "miquitórlo'" � pri. ríamos responder através lena Picolli, para que isso atrazo, apresenlar a todos ·um Jornal a
" vada com instalação, ,de um pseüâônimo, Mêls•a aconteç_a, Felicid�de�,1 que labulam nêsse órgão, Serviço' do Povo

Estael·o'nameDto '

f os s a 0l1?s legílima, ou assinalura é indispenlável. bem como, ao povo dessa ::------......,-
, em basta um Simples buraco, Cremos, COQludo, que p,U· " J!>

'I er � a, 08 cLlm"primentos" '" ",.

,

'r' d·
Sabe o com�ulen:e que blicando a's c o II s ... 1í a s, Ossada' '�de Itadera efu-zlvoa do Chefe d() Exe· Vende-se

_ erreDOS ,Bai lOS divers�s ctis�a de be�idas mesmo �m parte, �,as s!r�o
'

"

" I" cúlivo Municipal Haperu· ,

'

"

,

, '

e 'comidas 80 tem privada respondidas multo _facJl- Q� per'ito� dó, Instituto o.ense, pela grapdé �femé., ,Terreno
,

Bstá pegi;lqdo' corpo,' li siqipres "Qu com, simples m�ite� pelq� que', silbelll M,édico Legal de Nita,rpi ride. Sem � II s, 'pa'ra o '

Sugesfão do sr. F, F. Fis buracos pCl. �otar as fises, viver numa eidád'e. B li acabam de, chegar à COD. m?mento, aproveito ,o en·
Situado 9 km. do eentro,

cher, de aproveitai" os' te�- por .isso tenho o direito de gozação fiça por conta do clusão �e que a ossada leJo 'para apresentar, III
de Corüpá, '

na' Estrada
'

renos �ald'ios, no cenlro fazer o mesmo ?"; Bonifácio. Volte, querendo. encontra�a ,na as'trada'de Vossa, SenhorIa, OI pro· l'fova Corupá à São Ben",da cida�e, para �raDsfor- ','

'
.

"

' .Itav�rá ,é realmente d'e teslos ,de minha estima e
tQ, ten,do 10 a 12,000 Ql2,

má-los em estacioaamento "'.' ,",' -

, ';.." Danna de, 'reffé. A iden- dislinla consideração. As.,
altitude óerea ,800, metros

de ve{cplo,., A i�éia lem ApareCida Tem Bo Iao tifica�ão ,foi, p,o s s1.V! 1 ��t��!!S Ó.ie!rb ��e�e, m���� própria para construção
Sua validade, diaate do nó; "

, ,através. ,da", cOlJlparaçao de casa de veraneio,
m_ero di veícldos que em A Capela N. S. de Apa-I t,�mbem foi o padrinho �a, ,de uma' radipgraf1a da obrigado ao Prefeite da

bómerG cada vez maior recida, na Ilha dll Figueira'cànchà e o primeiro a der· bacia da m i li o n á r i a Terr,a da Promissão.
'

'lnJormações com o Sr,
circulam ,elas ru�s centrais desde 4a.-feira úllima, con· rubillf os' 9 nlll CáocRa Tcheca tirada em 1944 Kurt Hillbrecht, Càixa
da cidade. Além de Iiber- ta com uma moderna can- Apal1ecida: Festejos tonlí- pelomédico Italiano Ca- de DaDl�a, reconneeeu POltal, 7 Corupá.
tar as rUliS dos incômodo� cha de bolão., Bm soleni- nuos realizam·se na Capela cio Bombiani. um pente côr de abobora
engllrrah,mentos ainda pos, dade presidida pelo Pe. da Ilha" fia Figueira e que' o. legista ga'rante que eneontradc;l junto com a Anuncie no
sibiHla um melhor élspécto Ivo e o Pres., da çap-e'la, deverão' ,ser encerrados um dos'melhores proces terra recolhida dó local, "Correio do Povo".li tais terrenos, que ilui;!l· sr; GiJbritll Oechsler, foi am'anhã. Os 'rteur.sos ar· lOS de ideDtific�u;ão de dizéndo que a Tcheca

� mente servem para perpe- entregue o,melhoramento' fecadados servirão para' uma ossada é o da com· possuia, um ,exatamente Seu, Anúncio
tuar pequenas selvas nll ao público, tendo ,falado, da� início a construção da paração d08 '08808 com, igual. o. pente é de, la- Causará
quadra' urbana. Mãos j á na eCilsião, ,o nosso dire- Dova capela, urna das mais radiogràfias. Enquanto brica9ão no'rte-ameriea I Boa Impressão.óbra. :.:: U_'"'--i�� tor. como Vice·Prefeito, que modernas d. redondesill. isso, Maria Alisa, amiga na. I

"=='====;========�

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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. Edital de Leilão

ENDER�ÇO: .

Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodore, 210
Jarlguã do Sul » S. Catariaa

Frvtlle,.. • O,n....ent.'.

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamêlías, Ocní
feras, Palmeiras, ete., eto.

o Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da
COlDarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, n.a forma da ler, ete ...

Faz saber a todO. quanto aste edital, com o

prazo de vinte (20) dias, virem ou dêle conheeí
mento tiverem e interessar posea, que no dia 19
de junho p, vindouro, às 10,00 horas, em frente à
porta principal do Ediflcio do Forum, será proce
dido Q leilio do bem imóvel penhorado ao exeeu

PEOAM: CATÁLOGO tado José Boaventura, na açio, exeeutíva que lhe

ILUST'R.ADO
move a firma Irmãos Campos Ltda., e abaixo des-
criminado:

.

�

a) - Um Terrello, ntllado nesta cidade, à mar·
Leopoldo Seidel gem esquerda do Ria Jaraguá, com a área de 825
_ OORUPÁ _ m2" com 15 m. de frente e 55m., d. fundos, tazen-

,

do frente em terras dos vendedores, travessio dOI
___________..:, c:::::::a��c:::::_c:::::_c::::::a fundoB com o Rio Jaraguá, de um lado com ter
F=====-=======�\�==='======r. rall de Fernando Lange" devidamente registrado

S O C I A IS' � ne Cart2rio de Registro de Imóveis desta Comarca.
I sob n.O 36.350, do livro 3-5, avaliado em Cr$ 1 500,00

!!:======== ========:!1 (UQ1 mil e quinhentos cruzeíros).
A.iversários: Dia 17 A venda em leilão aerá feU. a quem melhor

_ a sra. Vta. Amand. oferta fizer. Em virtude 40 que; com fundamento
Fasem anos hoje da Costa; no art. 15, e seul parágrafo., da leí n.5.474, de
- a Ira. Áurea Müller _ a jOfem Iria Maria 18'-07-1968, que dispõe sõbre duplicatas, foi expe-

Grubba, elpôsa do Ir. Petrí; dido ° presente edital. que ,lerá' afixado no lugar
Bernardo Grabba, n••&a _' e jovem Félix HeRD, de costume, e publica.do pela Imprensa local. Da-
cidade; Neio em Garíbaldí. do e p.aaado nelta CIdade d, Jaraguá do Sul, aos
- a sra. Karin Huka .' cinco dias do mês de maio do ano de Qli! nove-

Boehm, em JoiDvill8; Dia 18
.

eeatos e leteata e um. Eu, (as) Amll�eu Mahlud, esert-
,

- o jovem Roberto
_ a srta. .�erellDha vio, o eubsereví.

Brlithaup', 08sta cidade; [peters,
Im Ourltl�l; (as) Milton Cunha, Juiz de Direito

_ a Irta. Ines Soheuer,
- o jovem Ahmo Ba' , COBfere com o original; dou té

em Jara,uá 84. raUe, em Nereu RIIIlOS; Jaraguá do Sul, I.) de maio de 1971 ,

Ii1 . 1. _
- a sra. NildB, espôsa Amadeu Mahfud, EscriTio

.I! asem
.

anos amanna do sr. Sihio Bugelmann,
- o sr. Antonio Ha· nesta cidade. • • . '. .

f.rmann, no Rio de Ja· 'Reeistro CIVil fIlha de �ertoldo LInde
aeíro:

I A M' "11 G bb Cf" 1
mall. I Hllda Hor.burg,

C.,... �e Ed_o urell U er ru a" -' ICla Lindemallo
..

- a. sra, Mart.h.a S.
.

do Registro Civil do LDis-
.•

Warhaftlg, e. Curitiba. CiYlci trito da Comarca de laraguá Edital D. 7.702 de 416/11
.

Dia 14 O hasfeautelJfo d. do Sul, Estado de Santa Glro)d Volle. e
- o .r. Roberto Funke Baadeira e o célnfo Catarina, Brasil. lIalora Krueger

Filho n8S&. cidade' do HiDO NacioDll1 säo Faz Saber que comparece- EI b '1' l',

J' ,

G
� ,

obri,gatórios, uma vez ram no cartório exibmdo os I, rall curo, 10 teIro,

It
-:- ,? 11'. OS9 all, em

por sem"l, Im fodos documcmtos exigidos pela lei lavrador, oascido em Mas·
BJal,

j NT. os eeti!lb�lecjlReDto. afim de se habilitarem para .ara!1��ba, nelte �1I'tado,a .•nm orma e domiCIlIado e reSIdente
r�zinha SbardelaUi, nel'. de qualquer gráu de casar·se:

em Rio Oerro. nel'te dis
Cidade;

C
,_

eu.isQ, públiCOS ou
Ed,ital D. 7.700 dlt 31/5/71 trito, filno de. Hellmuth

• Ir.
- particulares. .

-
. arml.n, 8SpO' J 'é d Uó VoUel e d. Hilda Volles

Ia do .r. Hans Bret'haupt; °L' eu I. e
Elk brarileira Bolteira

A d c*- E d
. Ira lUey.r ' .

, ,

< ;-. o .,r. a "1 ',.orr"a, ncontro os "

..' .'
.

. deméstica,' natulal de ·Ja-
lies'. oldade; '. .

Ele, �rasllel�o, lolteuo, raguG do Sul, domicilia.
- a Ira. Hagllida Pfel- Jornalistas operáriO, naBeldo em Bar, da e r••idente em Rio

fer
.

Karam, elll Florianó' O Sindicato dOI Jorna.
ra �e!�a, neste.Estade, Cerro, nelte distrito" fi-

pohl. listai já fixou o numero
domIcIlIado e residente á lha de Eduardo Kru.eer

Dia 15 d. Deleglld.ol que repre� E�tr�da B�umenau, nes�e CI Frieda Ziese Krueger.dIstrIto, fIlho de Maria
_ a sra. Hella Seidel, sentario Santa Catarina Fraocelina de Góes.

em Co�uP';
.

na VIII Conferencia Na- Ela, braeileira, lolteira,
- o Jovem logo Lemke, cional dOI Jornalistas doméltica na t u r a 1 de

em Rio da Luz; Profissionais a ser rea· Maslaranduba nelte Bs.
_ o sr. Dr. Manoel lizada em Goiânia DO tado domieili�da e r"si

Karam Filho, e?,.Ouritiba; próximo uíêB de Junho. dent� em Ilha da Fig'uei
- a Ira· Adelta, IspÔsa Tendo em vista OI deba rá 'neatl" distrito filha de

do .r. A!ltônio Leone, em tes preliminares para es· EriCh M.y e r e' L i nd a
HapocuzlDho. tabelecer o Temário do Meyar;
Dia 16 Congresso NacÍonal de

Jornalistas que terá co IIldital n. 7.701 de 4/6/71
- o Bf. Santos Toma- mo fJéde o nOIiBO E.tado,

seUi; a delegaçio catarinense
.;.... II sra. 'Rolália, espÔsa além da representaçio

do sr. Julio Nicolini; -aindical incluirá repr.·
- o sr. Pedro Corrêa, sentantea dó outras enti·

em RolAndia, PR.; dadel de classe e de Ór.
- a sr t a� Maria do gioß da nossa Imprensa.

Carmo Siltestre; Durante o 8n9ontro a d'e·
_ a jOfem Iria Sohwartz, legação b a 'r r i g a-verde

em Jaraguàzinho; trocará idéias lôbre o

-.iI '8 r o t a Bosane conclave que, em 1 972,
ßealríz, filha do c a II 8 1 reunirá em Santa Catari·
Brunhilde e Eugênio Ví na as mais expressivas
tor 8chmöckel, nesta ci- figuras da imprensa bra
Bade. tdleira.

"CORRflO DO POVO:' MUDAS
Fundação: ffrtur Muller - 1919

Empresa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda .

• 197J '

-,

Diretor·
Eugênio Vitó, Schmöckel

ASSINATURA:
Anual •• ', , Cr$ 10,00
Semestre • • • Cri 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número àtrasado Cri 0,22

Ovidio Lemke e

Rovena Lind�mann

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da
Luz lU, .,elte distrito, fi
lho de Herberto Lemke
e Adele Koch Lemke.
Ela, brasileira, lolteira,

domé'tica, natural de Ja·
r8guá do Sul, domicilia
da e residente em Rio
d& Luz III, neste distrito,

..Tacos e Parg_uels
Diretamente da fábrica, os mais lindos tipos e desenhos

Madeiras sêcls em estufas especiais • Made,iras 'Selecionadas

PREÇOS: Desde' Cr$ 3,00 o mj2
Fabricação Própria -, Pronta Entrega

Rubinllndusfrial btda.
Rua Angelo Rubini Barra d� Rio Cerro

CAIXA POSTAL: 136 FONE: 2066
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

E para que �hegue ao 'GO '1- Dr. Fraaeiseo Antonio Piceione
Bhecimento de todos mandei :M::eDYCO - C.:R.�. 1:%
passar o presente edital que O P F) N O 3- 379

bl d I
( . .. .0 04 u4

Será pu ica o pe a hnpreosa
e em cartório onde sera Oirurgia e Olhllca de Aduhoa e Criançal
atixado durante 15 dias. Se Partal - Doençu de Senhoru
alguém souber de algum im-

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ _ OORUPÁpediménto acuse-o para os

fins legais.,- R9Ii1idi�oia: Dr. Nere,u Ramol, 419

AUREAMÜLLERGRUBBA '�O_UPA -, .A.N7.A. CArA.H.I.KA
.

Oticia!

Edital D. 7.703 de 9/6/1t
Mário Fodi "
Luiza Gelsne,r

Ele, bralileiro, lolteiro,
pedreiro, natural de Ja·
raguá do Bul� domicilia
do e residente eDi Jara·
gui, 84, neste distrito, fi
lho de Martin Fodi " Lin
da Lenz Fodi.

Ela, brasileira, solt.ira,
doméltica, natural de, Ja
raguá do Sul, domiciliada
a residente em Garibaldi,
nest� distrito, filha da
Willy Gelsner e B r na
Wehrmeilter Gessner.

Edital n. 7.704 de 9/6/11,

Werner Kath e

Anila Dallmann

Ele, bralileiro, lolteiro,
lavrador, natural de Ja·
raguá do Sul, domicilia·
do e residente em Rio
Cerro II, neste distrito,

, filha de AföDso Kàth e

Irmgard, Bruch Kath.
EI•., Brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e re.sidente em Rio
d. Luz Vitória, neste di.
trito, filha de Bruno Dal·
lmann e Heduvirges Kres
sin Dallmann.

Edilal de Leilão
o Doutor Millon Cunha, Juiz de Direito da Co

marca de laraguei do Sul, Estado de 5i1Dta Catarina,
na' forma. da lél, ere.; .

FAZ 5ABER ii todos quente êste edital, com
o prazo de vinte (20) dles, virem ou dêle conheci
mento tiverem e Interesear possa, que no dia 18 de
junho p. vladouro, às 10,00 hores, em frente à porta
principal do Edifício do Forum, será procedido o

leilão dos bens móveis penhorados à executada
IRMa fEILER" ne ação executiva que lhe move ii firma
Gazeie Artefatos Metlllúrgicos 5.A., e ebelxe descri
minados·

a) :_ DOIS rOGÚE5 ii gás, marca GAZELE,
com CiDCO bocas, de cores amarelo e vermelho, ava-
liados em Cr$ 100,00. .

.
b) _,. QUATRO FOGÕES ii gás, marca GA.

ZELE, com quetro bocas, de côr brance, avaliados
em e-s 1.000,00. ,Total da avaliaç�o Cr$ 1.700,00
(um mil e setecentos eruzelros).

A veada em leilão serã feita ii quem melhor
oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento no

art. 15, e seus parágrafos, da Lei N. 5.414; d. 18 07-
1968, que dispõe sôbre duplicatas, foi expedido o

presente edital; que será afixado DO lugar de costume
e publicado na imprensa local. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do ôul, aos seis dlas .do mês de
maio do ano de miJ. aevecentoe e setenta e, um. Bu
(ii) Amadeu Mahfud, eaerlvãe, o 'Subscrevi. (a) Milten
Cunha, Juiz de Direito.

.\
.

Confére com o origiaal; dou fé.
.

laraguei do ôul, 6 de maio de 1971
Amadeu Mahíud - Escrivão

OPORTU,NIDADE
Proeura-se um casal novo, de preferência

de origem alemi, e que esteja íntereasado em

uma boa lavoura, demais informações com o

proprietário, o Sr. Carlos Schulz em' Guara
mirim (Brüdertabl)•

Suche ein junges deutches ehepar das
interesse hat an eine gute Landwiert.chaft,
mähre auscunft, beia eigentirmer Carlos Schulz
Guaramirim (BrüdertahU.
)

-----------------------------------------

Bebidas Max Wilhelm S.A.
OGO. MF. 84 4�9 869/001 '

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam eonvidados OI senhores

açionistas delta soeiedade, para a Assembléia Geral
Extraoràinária, 8 realizar-se As 15 horas do ,dia 30
de junho próximo, na sede social, á rua JOin,ille,
n.O 594, na cid.ade de Jaraguá do Sill. Estado de
Santa -Cdarina, com a seluinte

.

Ordem do Dia
1.0) - Aumento do o. p i ta I soeia). de Cr'.

1.500000,00, para Cr$. 2.5CO,OOO,OO, mediante 8 incor·
poração de reserus linel!i;

2.°) - Oonsequenb alteração do art.° 5.° dos
Estatutos Sociai!;

.

3.°) - Outr08 aBluntos de interêfilse soeial.
Jaragui do Sul (SC), 1.0 de junho de 1971

Mellilon L. Drieslen, Dirt'tor Comercial
Eduardo F. Wilhelm, Diretor Técnico

APARTAMEN10S
Aluga-se Apartamento de 3 quartos e

demais dependências, situados á rua Pte. Epi
táoio Pessôa D. 50.

Tratar com J\rn.oldo Sabino no Tabelio·
nato Tavares - Edificio da Préfeitura.

Casa de'Material
Com 12 D6pendencias (Salas Quarto, Quartos,
'Garagem pI 2 veiculos; etc) . ','
ESQUINA, Rua Cél. Prooópio Gomes de' Oli,.
Teira, c/50 mts. e Rua DomingoB da Nova c/63
mta., ésta última já. c/calçamento pago 1,736
m2. VENDK SE Total ou Parcial. Pre90 base
Cr$ 32.000,00. Aoeita-se Automóvel em conta.

Tratar com F. Frederico Mosller. Rua Joinville,
454, Jaraguá do Sul ou OUo Die'ner Jor� Telef.
2303, (Höra Comercial) em São Benta do Sul.
�---------------------------------------

�---------�---------------------.�------
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d O S U I o Dourar Mtlron Cunha, Juiz de Dlreiro de Ie-
.. '

raguá do Sul, respondendo pela Comarca de Guara-
,

.mtrlm, Estede de ôanra Cetenne, DI forme da' let,
erc ...

'
'

FAZ SABER a quem Interesser 1'05$1;1, que o

Porteiro dos Auditórios dêste Juizo, levaré à Público
Pregão de Venda e Arrematação, .. quem mels der e

maior lançe oferecer acima da avaliação respecuve,
os bens a,baixo descrtros, penhorados a Arfhur Frtbess,
nos auras de Ação Ordínärta de Rl'scisão de Con
trato C/C Perdas e Danos em que é aurore Ellzabeth
Iensen, o que será levado a efelto no próximo dia 2t
de junho, às tO horas, ne ,Porra Principal do Edifício
do Fórum:

1) Dois (2) terrenos, localizados ém Ribeirão
Gustavo, Massaraoduba, sendo uma parre do Lote
n. 16, com li area de 45.000 m2, mais ou menos, e
o outro rembem parte do lote n. 16, com a erea de
200 m2 meís ou menos. Limita se ao Narre com
Carlos Scholdack e Alberto Dornbeck; Sul, com Al
berro Dombeck; Oeste com Alberto Dombeck e ao
Leste com o Ribeirão Gustavo, seguindo rumo leste,
oeste e narre, um melro alem do aqueduto e calha
de agua com uma tefona movida d água e respecrl
vos ranchos' e imóveis. Adquirido de Helmurh Brundkà
e sua mulher, regtetrede no reglstro imóveis de Iara ..

guá do Sul, sob n. 10958, Livro D E, avaliado' por
Cr$ 2.000,00,(Dois mil cruzetros). 2) Uma fabrica de
carrocerias edificada no terreno eetma descrito, eva
Iiada por Cr$ 8000.00 (O.rQ_mil cruzeiros), perfazendo
o torai de Cr$ 10000,00 (Dez mil cruzelroa]. Não
havendo lícírentes que arrematem 08 bens no diil e
hora acima referidos, fica desde já deslgnedo e dia
6 (seii) de julho próximo, às/lO horas, para CI reali
zação do leilão, quando os bens poderão ser arrema·

Portaria D. 16 rados a quem mais der, e maior lançe oferecer, iAde·

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es- pendenremenle da aV41iação respectiva. B para que

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de ninguem possa alegar ignorancia, mandou o MM.

sua8 atribuições, tendo em vista o art. 4. da Lei Juiz' expedir os presenlel editais que serãó afixados
no lugar de coslume e publicados na forma da lei.

n. 170, de 8 de maio de 1967, Resolve: Dado e passado oesta Cidade de Guaramirim, EsradoNomear:
De acôrdo com o decreto D. 77/67 de 7 de

de Santa Calarina, �o Cartor.io do Crime, .Ovel e

julho de 1967, combinado com o art. 8.- do regula- Anexos, aos dezena e de maIo de 1971 (mIl nov�
menta por êst. aprovado,. o �r. _

Baldur Grubba, c_!ntos e. s.�lenra � um). Eu, (�s) RIIf ralllm, Esen-

para exercer pelo prazo de dOIS ,(2) an08, a contar vao, o dalll?grafe e bubsc�evl. .. ..' .

da presente data, o cargo de Assistente Tê.cnico (IS) M,IHon Cunha, JUIZ de Direito em Exerclclo

para Obras e Construções da .Comissão Municipal . -.
C E R T I O � 9 ,

de, Esportes, criada pela lei n. 170, d. 8 de maio ..

CertIfICO que a p!esente copIa coufere com o

de 1967, sem ônus para o Município. orlglDal do que: d.o� fe. -

.

Comuníque�8e, Registre.se e Publique se. Guarammm, 19 de mlllO d� 19�1 . _

'#:

-pãtáciô"dlt Pl'eteitUra Municipal de Jaraguá
' .,' '��, Ralf FaIlJO, -Bscrlvao

do Sul, 20 de maio de ! 971.
-

,Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munieipal

O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc.,.
FAZ SABER a ",todos quantQ ést. edital, com

o prazo de vinte (20) dias, virem Oll dêle conheci
mento tiverem ., interessar possa, que no dia 16
de junho p. vindouro, às 10,00 horal, em frente à
perta principal do Edifício do Forum, será proce
dido .0 leilã& dos beBs imóveis penhorados ao exe

cutado José Vieira, na ação executiva qUtJ lhe move
a firma H. Carlos Schneider S.A., e abaixo des
criminados:

1 .) - Um Terreno, edifioado com uma Casa
de Morada, situado neste município à Estrada ·lta
pocu-Hanaa, com a áraa de 1.085 m2., fazendo fren
te na dita Estrad,8, com 25,50

-

ma., fundos com

84,50 ms., com terras de BehUng, de um lado ex
tremando com terras de Ricf;'rdo BehUDg, onde,
m�de 36,50 me., e de outro lado com a Tifa dlls
Pereira, onde mdee 28,50ms., devidamente r�gistraw'
do no Cartório desta Comarca, de Relistro d.
Imóveis, sob n.o 31.331, do livro 3·P, àR fla. 195, em
data de 30/U7/70, avaliados em Cr$ 9.000,00 (nove
mil cruzeiros).,

.

,

A venda em leilão' será feita a quem melhor

Portaria n. 13 V E N,
.

D E _ S E oferta fizer. Em virtude do que, éom fundamento n9

_
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es- art. 15, e leUi p a r á g r a f o s, da Lei n.6.474, de

lado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas Um terreno à Rua Alcântara, no Bairro de Boa 1807 1968, que dispõe liIôbre, duplicatas, foi expe
atribuições, tendo em vista o art. 4.0 da Lei n.O Vista, c/201,óm de frente e 45m. de fundos. dido o pt8Sente edital. que será afixado, no lugar
170, de 8 de maio de 1967, R es () Iv.: ,Informações à Rua São Paulo esquina ela Rua de ,costume e publicado Da imprensa' local. Dado

Nomear: Içaras,141 em Joinville, com o IiIr. Otto Melchert e passado nelta cidade G8 Jaraguá do Sul, aOI

De acõrdo oom o deereto n.O 77/67, de 7 de ou neita Redação. vinte sete dias do mês de abril do ano de mil no-

jUlho de 1967, oombinado com o art. 8.° do regu-
vecentol e liIetenta e um.- Eu. (as) amidei Mlhfad.

lamento por êste aprovado, o Sr. José Alberto V END E 5E
escrivão, o imbscrevi.

Klitzke para exercer pelo prazo de dois (2) anos, C,. -. -I (as) Milton Cunha, Juiz de Direit.
a contar da presente data, o cargo de Assistente - Confere com o original; dou fé.

Técnico Esportivo da Comissão Munrcipal do Bs 1 Casa de madeira com rodas IS insralações Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1971

portes, criada pela lei n.. 170, de 8 de maio de 8x14, e res�ectivo terreno:'_ RUI Binmo Srein,' ,Amadeu. MaMud, Escriyão
1967, lIem ônus para o Munic1pio. ,

18,000.00:
Oomuníque'se, Registre se e Publique 8e., 1 Casa de madeira com todas as instalações e

, Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá respectivo terreno -

.

Rua CeI. Bmllio Jourdan,
do Sul, 20 de maio de 1971. . , fundos, 16:000.00.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal 1 C.sa de madeira e respectivo rerreno, a Rua
CeI. Emilio Jourdan, fund'os, 10.000�00.

Podaria D. 14
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sui, Es- 1 Casa de alvenaria s!!mi acabadd, 200 mts2. e

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas 'respectivo terreno - ti rua CeI. Emilio Jourdan,
atribuições, tendo em vilta o art. 4.0 da Lei n.O fundos, 25000.00. .

.

170, de 8 de maio de 1967, R e 8 o 1 y e: Estuda-se condições de pilgament9, informações
Nomear:

.

com, Victor Zimm�rmanD, D/Cidade.
De aoôrdo com o decreto 0.° 77/67, de 7 d,e .

__

CORR,Ero DO POVO - Sábado 12�6-71

Estàdo de Santa C-alarina

Prefeitura' Mu·nicipal de Jaraguá
Portaria n. 09

,

O Prefeito Municipal' de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, DO uso e exercício de suas

atribuições, tendo em vista o art. 4.° da Lei n.O
170, de 8 de maio de 1967, Resolve:

Nomear:
De acOrdo com o decreto n.O 77/67, d. 7 de

julho de 1967, combinado. com o srt, 8,0 do regu
lamento por êste

-

aprevado, o Sr. Milton Adolar
Stange, pars exercer pelo, prazo de dois (2) anos,
a contar da presente data, o cargo de Presidente
da Comissão Municipal de Esportes, criada pela,
lei n.s 170, de 8 de maio de 1967, sem ônus parti
o Município.

.

Oomuníque-se, Registre-se e Publique- se,
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 20 de maio de 1971.
Hans Gerhard May�r, Prefeito Municipal

julho da 1967, eembínado com o art. 8.0 do regu
lamento por iste aprovado, o Sr. Dr. Max Roberto
Bornhold, para exercer pelo prazo ds dois (2)
anos', a contar da presente data, o cargo de As·
sístente Jurídico da Comissão Municipal de Es
portss, criada pela leí n. 1-70, de 8 de maío de
1967, sem ônus para o Município.

Oomuaíquese, Registre se e Publique-se.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul; 20 de maio de 1971.

,

Hans Gerhlud Mayer, Prefeito Munioipal

Portaria n. 15
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul.. Eli

tado de Santa Oatartaa, no uso
:

e
.
exercício de

suas atribuições, tendo em vista o art. 4. da Lei
n. 170, de 8 de maio de 1967, Resolve:

Nomear:
De acôrdo com o decreto n. 77/67, de 7 de

julho de 1967, combinado com, o art, 8. do regula
mento por êste aprovado, o Sr. Dr. Alexander
Otsa, para exercer pelo prazo de dois (2) anos, a

contar da presente data, o cargo de Assistente
Médico Esportívo da Comissão �unieipal de Es
portes, criada pela leí D. 170, de 8 de maio de
1967, sem ônus para o Município.

Oomuníque-se, Registre- se e Publíque-se,
Paláeío da Prefeitura Municipal de Jaraguá.

do Sul, 20 de maio de 1971.
HaDs Gerhard,Mayer, Prefeito Municipal

Portaria n. 10
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

atribuições, tende em vísta o art. 4.° da Lei n,o

170, de 8 de maio de 1967, a. e s o l v e:
Nomear:
D. acôrdo com o decreto D.O 77/67, de 7 de

julho de 1967, Combinado com o art. 8.0 do regu
lamento por êste aprovado, o Sr. Adolpho Mahfud,
para exercer pelo prazo de dois (2) anes, a con

tar da presente data, o cargo de Vice-Preside,nte
da Comissão Municipal de Esportes, criada pela
Lei n.O 170, de 8 de maio de 1967, sem ônus para
o Município_ ','

.

Oomuoíque-ae, Registre-se e Publique-se
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, 20 de maio de 1971. '

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

. Portaria D. 11 .

O Prefeito Municipal de Jaraguá. do Sul, Es�
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de
8uas atribuições, - tendo em vista o art. 4.° da Lei
D.O 170. de 8 de maio de 1967, Resolve:

Nomear:
De acôrdo com o decreto n.O 77/67, de 7 de

julho de 1967, combinado com o art. 8.° do regu
lamento por êste aprovado, o Sr. WaldEmit' Luiz
Freiberger, para exercer pelo prazo de

.

dois (2)
anos, a contar da presente data, o· cargo de Se
cretário da Comissão Mnnicipal de Esportes, cria
da pela lei n.O 170, de 8 de maio de 1967, sem ônus
para o Município.

Oomuníque se, Registre·se e Publique-Ie.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 20 de maio de 1971.
'

Hans Gerhard Mayer, Prefeit� Munieipal

Portaria D.· 17
O Prefeito Municipal de Jaraguâ do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercície de
sua8 atribuições, Resolve: '

Conceder, trinta (30) dias· de licença para
tratamento de saúde, a Odete Baratto Salai, 08U�
pante do eargo de Professor do Quadro Único

Portaria D. 12 _
do Município, de acô.rdo com os artigos 125 e 135,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul" Es· ambos da Lei D. 4425, de 16 de fevtneiro de 1970,
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de a contar do dia 17 do mês em curso.

sua8 atribuições, tendo em vista o art. 4.° da Lei Comuniqu_e-se, Registre se e Publique�l!Ie.
n.o 170, de 8 de maio de 1967, R f:) sol v e: Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 20

Nomear:
'

de maio de '1971.
De acôrdo com o decreto n.O 77/67, de 7 de Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

julho de .1967.! combinado com o art. 8.� do rigu-

rn�_""'_"'"
.........

..:_""""G_...._......_....�lamento por este aprnvado, o Sr. Getúho Barreto
da Silva, para exercer pelo prazo de dois (2) an?s, 'Dp Reiuoldo lIupar.a contar da presente data, o cargo de Tesoureiro ===.==r.===========T.=====
da Comissão Municipal de Esportes, criada -pela '-11 � iLei n.o 170, de 8 de maio de 1967, sem ônus para ) ABvafilADO ri
o Municipio. _, ==="'"====

'Comuníque-se, Registre·se e Publique-se. ) Escrit6rio ao lado -àa Prefeitura
Palácio da Pr",feitura Municipal de Jaraguá

L· .

. Á �do Sul, 20 de maio de 1971. JARAGU DO SUL· ,

,

Hans Gtlrhard Mayer, Prefeito Municipal, � c��·

Pall.iria ;J')

Edital de Praça e Leílãn
Com prazo de vinte dias

Edital da Leilão

Certificado Extraviado·
Bu,' Magda da Silva, brasileira, casada, téc

nici em. COdféíbilidade. residltnte 8 domiciliada ii
Esrrada Nova, nesta cidade de Jaraguá do Sul SC,
declaro para os devidos fins que foi extraviado o
CERTIFICADO DB !)ROPRIEDADB do veículo,
marca: Volk�wagen Ano 1970; côr: bra:nco; chassis D.

5708422; maIor n. BFã74706;
JB/laraguá do Sul. 4 de Junho de 1971.

Magda da Silv.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



l� � Feira ·Inlercolegia:l -, Eslud�nlil do Livro
I '

'

E
de 17 a 20/6/71 em. ..Jaraguá do Sul

'"

Ler
,

e aprender. a art,e
•

<
de falar de

'

esaren,er
,

"

1 {

I O�· o o p. o �y o A ���.��i�O���A'���!!�����
edição n. 1 t .323, de- 08 de junho sob o título, "HO�

----.,------......;----.------..;..-...;...------,-------- TEL VOLTA AO DEBATE", publicou a posalblllda-
�I1 - J�RAOOA' DO &DL (SANTA CATARINA) SABADO, 12 DB JUNH� DB 1971, N.· 2.637 de de construir-se um moderno botel em JÍlr:aguá doI

���������������������-.��������������������� S�, aproveitand01e �s dependências do ITAl�RA

IA' I a F· I J 'UM d
.

A' " TeNI� CLUBE, visto ser êsae clube Uma lotai nulldade,,

.. Ie araguaense
.

',e n s a·g,e:m e' .. ··rn'.o [ ��,� há' anos não epresera nenhuma promoção se-

e a I,mportân,cia' cíaLelture O autor que publicou êsse artigo no jornal "A
, ,

Com pref'cio de Dom Affonso Ni�hul8, Arce- NOTíCIA", certamente está totalmenre opor fora da.Prof. Paulo Moretti
bispo Metropolita,no, e apresentação do Prof. 'Gua- atividades sociais em laraguá do Sul, caso. conaärte

Costumamos dizer a nossos alunes - fi disse tavo �ev8s, ex-Secretário de Estado dos Negócios não iax�ria a aluaI lIiretoria de "NULIDADE", sem

nãe fazem,ol nenhum segrêdo - que queBl não lê de Educação e Oulture, ui para d prelo o nôvo saber realmente as razões dessa ineficiência.
aio sabe 'conversar e moito menos eBcreter. Em trabalho do jornalista, Prof. Augusto Sylvio (Pro- O euror des Ia matéria, (llu�1 presidente do Itaja
que pese. fôrça e a insistêneiada nessa afirmação, dõhl) lob o lítulo a que já fizemos reterência - liA ra Têni's Clube, foi .durenre dois anos e meio, diretor
• realidade nOB tem de.monstrado que, infelizmente, Mensagem SocietAria de Amor". sociilll do Clube Allélico Beependí, período êsre que
CI jaragu,aense lê muito pouco, quando não li mal, "Augusto Sylfio Prodõhl, que nOS seUl Iíeros; sem receio nenhum podeeflrmar, apresentou as ma

apesar de o nO,8SO índice de ilDalfabetismo não atin cenferêneías, estudos e 'ensaios sebre história, etno- lhores promoções real�zadas. em Iersgué do Sul, no
.ir Dem 5%.

' ,

logia, humaniamo, sociologia soube' comportar-se que se relere à bailes sociais. Pois bem, durante ês-
Já dizta Goethe,'há quase doilliléculos:, "Apreo' sempre ao nível de objetividade indispensävel" - te período, o Clube Atlético Beependí; .que poete eco

der a ler e a mai. diííoll du artes", da mesmi,fdr· (apre'sentaç�ó do Prof. Gustavo Neves) - "e que, modar perfeitamente' 400, pessoas, teve um prejuízo
IDa que desprezar a Ilmura' é a maís fáeil das tare' no romance não foi menos feliz à profundidààe nar- em bailes, de mais de CrS 10.000,00. preluízo êste
fas, aoreselntarÍamos nós. Na raaltdade, muitos bá ratin,· re,ela, nute nõve. trabalho, uma sensíbilída- motivado por aquêles que só sabem criti,car nas ruas

que' afirmam qué lêem, DIU pOIl�O' ,'há que sabem de extraordinária, equilibrada por admirável acuí- e bares, mas nunca preaijgiarlm um econreeímento
ler- '.'

.

'

e dad, ,sicológica e' espírito de sÍn,es�." ':
,\ social. -'

'. I'

,
A ausênoia d,. leitura, bem oomo a leitura mal A esses ,ronunciamentos� prefácio, e apresen- É de se perlDntar: Qutd, promoção deverá ser

ftita •• ,efleteBt aristalinamente em tôdo II cama-. tação, 9al�riz8 ainda maís Il obra dOI autor a opinião feita no Ireíere Tênis Clube, que apertademente eco

du 8ociai,s no exato momento em q�e SéUI inte- abalinda. de MousEmhor Sebae.tilo S'carzello', Goter· moda 140 pessoas? Ou então: QúaDto deveria ee

grantéB sejam enfolvidos nas malhal!l do OOQlporta- nadar da Diocese d. Joineille:
' .

cobrar Uma mesa num baile no ltelar .. , levando ee

mento soeíal, do comprometímentc político, da com-
,

"
.. :Ordinàriamente as .xpressões e ,aprecia- em conta que uma orquestra 'regular cobra Cr$ 2.bOO,OO.

pr'oYação cultural. ,\ ,

"

90e. Ião fOrlll,qladal assim:' "livro quu se lê de um Uns talvez dirão que existe a menselldade para cobrir
O edifício de n'ossa cultura 8e alicerçll na arte fôlego ..• 'o

!,' , '.,;,.,.. _

); ,'. lsses evenluais prejuízos, m�s nio se lembrarão qu�
de sabe� ler. para saber falar e esentlr. O campo Em rpl�Qio 8 eete liTrO, pen-r.o o contrário. �xi,st� • manutenção do elube, que ape.sar das foJoca.,
de nOBaa imaginsçio é ubérrimo, cumpre-Ilos, n.o Gostei da Bimp,licid.d� i8 flxpoíição dos temas.: ainda está .sendo. cuidado. Não se lembrarão também
emanto, amanhá'lo com o ara�o da l.itara para ra- Creio que o livro deveria ser lido em dOSei que o Tlajara, tEm, 150 associadós, e ,que nem li me-

colher seus frutos ne celeiro de nos'a culUfra. homeopátioas: uql,.trecb9 pela manh�" OI;nDo aperhi- t'ilde, pa,ga ii insignificante meI1SaiJidlide de Cr$, 5,00,
O. frutos da boa le'ittura atingem uma Ar,tB "o �.piritual, qu'e "noa acoDlpánha, .(hÚ·811ie e: dia; ,.que. guandoson.hamos em aumentar a� mensa.Ji(Ioik

"liItíesima do nosso comDPr$'a:menlo bumario. Da tonificando o nl1lã0 'modo de "i 'er; .ou:tro treCho à- des para Cr$ 10,00, mwilos aócies 8�et;çar,am de
boa leitu.ra podemos fazer um pas.atempo agradá- noite, como descanlo da labura diári_, e co,nfor·to çlesligar-se do clube. A aluai di,retorilJ" quando assumilÍ
uI, esque.eendo mágoa. e recordando alegrill, ele� para .' noite, preparjiudo Q leitor" pâra_' um .•Ôl!lCiJ q, Itiljara, estava imbuida de, gr.éind�s realizações.
nndo ., espírito e espezinhandO o vício', �nsín8n4o tranquilo e reparador"

'

"Inicialmente colocamos a parte con;tábil em dia, s.er·

a ortogràfia e eliminando o analfabetisÍDo, d••an- Esta é a __in.ha pobre opinião"
,

,

viço êste. concretiz.ado, porqué dep,lendia" de 'nosso
vol,endo a cuh'ura e subjugand'o a 'ignorância, LI·lo d. um fÔlego' seria ino.ti}.

, esfôrço, o qual não medimos. Qua�ndo partimos para
.

Ler, .is um oompromisso oom a cuhura. Ler, ,',Sem resuhado, porque OI 8II8unto,& exigem al- a., relilizaçõ�a que necelsUavam dinheiro, visitamos,
sim, .mal ob ler, tlldo, indiscriminadamente, não go de meditaQão/' e,'

"

" " , qualJc q,ue todos os associados, com .pr,om,esses de
ler tudo quanto nos oaia nu mãol, ate,ntando para

'

,. > _

cooper.ação. Desnecessário dizer que foi um desastre.
a adnrtêaci'a de Payet: "Tão plrigo;lo é deixar um

','
_

,

Temos em mãos uma pliilnt,G e orçamento de lima

.spír�to i.ovem ler ao 10110, q�.nto integrA-lo ia. C.I.u' b,e' 'de x'a',d rez" piSCina e uma cancha de bolão, que 'pre:endfd,mos.
promiSCUIdade. da rua." Ler, lU., fazendo uma Ie·..

" fazer. 'Vollamos ,ii pergunlár: Como" é que vamos
laçio eriterioBa, de nOlsas leitut'lI, pois ler d880r-

" "

.

..

"
construir aliO? Tellernos talvez qu� jogQr ,nit 'loteria

deriadament-i, atabalhoailamente, ler ••m critério; Jaraguá tem Nôvo Campeão esportiva, em n,ome do Itajara, e rezar p�r.. que dê
além de representar ulp desperdício de precioso .' _.' " '.' '.' �13 pontos, e ppucaa pessoas acert�m. Mas. ae i.so
tempo, deturpa a intelilincia-. lItacula a von\ade.. O Çlllbe J�raguaen@l� de Xadrez reahzou ...u acontecer, vai chover de candidalos d pre�iden,e em

, , Leiamol, pois, com pro,eito, mil não leiamos campeonato regional relatl'. ao fluente jln.o, com agÔsto próximo, pois qualquer um é capaz de fazer
,tudo, num'a indigesta sàbadoria liullea, aprendsn- a part,ieipação de 10 concorrentel. Ao fjnal da CODI algo, desd_e que tenha 'recursos.

'

,
'

do oom Albalat a "arte de ler" • oom Schopenhauer petição IBgrou S8 campeão o jo,em enxadrista Edi· laraSl-uá do Sul eSlá, na hora de parar 'de critjc�r
a "arte de não ler", Bituan'do ambas na sua extra 80n MarqueI, d, 17, an08, estudante do 2,° ano co� e cooperar" com aqueles que rearment� querem .fazer,
conoepqão e na sua elevada filolofia,' disoernindo legial do Ginásio São Luii, filho do cas�l .João V. aiIlO. laraguá do Sul, está na hora ,de sentir ,a dUfa
Intre ambo. a profunda sabedoria que encerram: Marquu. Aurora MarqueI!! da nosla 10clsdade. realidlJde de qu� nossa mocidade está crescendo Q'uase,

Em lIegundo) lugar, (lomo vice·campeão, classi- que totalmente sem soctedadt sadia.: R�pi!() que la-
ficoa-se o Sr. Aldo Pr.da, sendo que ambos repre- raruá do Sul eslá na hora de parat de cr.iticar à,que
sentarão JaraguA do Sul no oertame estadUál a ser les que se dedicam ij umill causa pública, e não con
realizado breYem.nte pela Federação Ga tarinanile Stiluem êxito justamente por causa desses, êrHicos,
de Xadrez. O 3 o lugu coube ao Dr. Mário Wolf, aliás supostos críllcos. Ja.raguá esl. na hora de reagir,
promotor de no••a COmarca, en\usiásta não 8Ó do caso, contrário reremos dentro em breve uma socie
jogo de xadrez oomo de tod'os os demais' esporte·s. dade falida.

'

José Carlos, Neves

"'NO

Fesla do·
Candango , Médici Elogia Projeto Cata-
No fim do corrente mês remessà de produtos de •

d' di· t'
.

realiza-se, eãn Brasília, a nos�as fábricas,. deveodo rlDenSe e' esenvo vl.men o
Festa dos Eslados, tradi- transformar em sucesso,
cionalmente conhecido co o leilão ela barraca de
mo a festa dos Candan- S.anla ,Clltarina, pela di.
gos. pois, os recursos versidade de produtos que
a'rrecad,dos denfinilm·se à pode expÔr à curiosidade
assistência social dos ne

ensifado8. Santa Cala'riaa, dos brasil,ienses. Unia IIU-

pelà 11 a. vez comparece, tênlica "romo�io de nossa

com uma barraca, à lesta. cidade no Di.frUo Federal�
da qual se encontra, êste que tão, pouco c�nhece ó

ano, a Senhóra do Depu nosso estremecido municí·
lado Albino Zeni. De lara. pio, illsim .como pouco
guá do Su', as emprêsas conhecem o. járaguaenojes
fizeram segui., pena a capi de Brasília, II mais moderna
lai federa'l u'ma subst_Dcial cidade do mundo.

Quando da ,illita pre· conter' uma
'.

estruturação
sidencial, na c i d 8 d e ,de, do edifício t!6cio-economi

00 do EI·tado, dinamiza'n
do e dillciplinlQdo as loal
Dotá f8i� poteneialidades.
<:) Governador Colombo
Machado Sall.1 afirmou,
na oportunidade, que o

Projetol Cat,rioen8e de

Desenfolvimento, campa
libiliz8'S8 com a grande
o b r a re"folucioniria de
soerQ'uimento da Pátria.

D'eaORfl<,1,ÕE5
STA,NDS 13.0 EXIJA ",

BlumeÍiau, o Ohefe da Na
qão, uferiu, 8D;l palestra
com o Gotetnador Colom
bo Machado SaU.. e o

Secr'e'ârfo do De.en,ol,i
memo Economicoj Profe.'
lor Alcides Abreu. que ()
P r o j 810 Cat.rinenBe de
Desen,ol,imen�o é um do·
docu.ento da mais alta
im.portancia para o futu
ro de Santa Catarina, por

NIEBUHR PUS'LICIDADE'

criatividade e técnioa

SOLICITE SEM COMPROMISSO
JOINVILLE

R. BLUMENAU, 268
JARAGuA D9 SUL
FONE 2002 (GOSCH)

Dia 17 ·de Julho
no a.A. BflEPEnD)

- Baile das Férias
'Orquestra "Beppi e seus,. S8Ii$tas'�,.

-
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