
AS,SISJA A 13a� 'EXIJA, -- Exposição In'diJstrial de Jaragu,á d:D Sul, no Parque Agro Pecuário
I ':Ministro João Cleophas", de 25 de Julho a 1.0 de Agastode 1971.

Uma mostra; especial agro-pecuãría dará aquêle eolo.ridp,' de homenagem ao. "Dia do. Co lono" e,
em homenagem ao. 95.0 ano de fundação. de Jaraguá do. Sul. Será uma festa inesquecível. Vá e leve a família!
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Orciê o de maiOf' penetração no tnterior do nordeste ca.tarin9f1se
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Sábado, 26 de Junho de 1971 N.O 2.639

Senad8r Antonio ·Carlos Senso para o Conservação João Rogério

Abordá ··Política Salarial S�rv�dor de Estradas V!!O���rl����ed�
, PublIco A Prefeitura Municipal de Conservação de Estra- sr. Domingos Sanson e

O Senador Oatartnease nos revolueíenäríoa qué de Jaraguá' do Sul, como das precisa ser pago e não Josefina San 8 o n, após
Antonio Carlos Konder tiveram corslem de es- Em decreto assinado na

acontece com 08 outros haverá isenções. Assim concluir o curso 'de eo-

Reis, em recente prsaun- tabelecer neste País uma Pasta dll ,Administração. municípios ceterlnenses, 'sendo, eollclta-se o com- mêrcío no São Luis. ma
ciamento � no S�.oado da politica salarial C0ID ob- o Governador Colombo

está procedendo a cobran- pareclmenro urgente das trícutouse na Uníversí
República, de onde é ° jetivos sociais e eceno Machado Salles ínstltuíu ça d'o ljnpôato de Conser- pessôea que se julgarem dade Católica do Paranä,
Vice Lider do Govêrno, micos". Novos díseurses 'o censo dos servidores villção, de Estredes, cujo, não enquadradas correra oade B8 formou em ece-.

Médtci. realizou oportu deverão segutr-se naque- públtcos eeraduéls, a ser prazo fa'lal encerra se no mente, assim como" deve- nomís.: Em seguida realt-
no trabalho abordando o

'

I' dIS
dia 30 do cerreute. Tendo rão comparecer urgente- zou "urso de aperfeiçoa-

,

•
.

,

'
Ia Casa, do Oongress», rea ,Iza 0. pe a

_ ecretar�a íd
.

I d ôd I
...

t�ma subo�dlDado à �oli. visando'os eaelareehaen da AdmmÍSlraçao errsvés
SI o Imp anta o recente mente to "8 aque as pes- meato em CAEN, em For,

tícs Sal�rull., EstndlOso, tos de tio, importante dl!J Coordeuecão do Sis mente" alguns 'cadastrosl söes que einda não tenham talese, graduando-se com

do matéria o desenvol r rt;. I O
foram realizados com en,- sido cadastradas. pois, li destaoue. Em' eensequên-'

� "
,

'
.

."
, matéria ,para a N"aPo,,ão e "lema r�"�S()lI ',' ,

' cens.o '

d
.

d d í d" . -. • 'ti

vínrents de S""U discurse y.

t'�
,ganos, a vm o a tstor sua omrssao Importara em ela, reeebeu bolsa dA, e's-r"'...

'p�ra ,08 tlWe se preoc� ,:8:, raDger� t.0dos 0.8 .servl' b dotrlb I
.

.. ..

teve os apartes dos Se '_'f'1. ; d res públtcos CIVIS do ções na co rança o tri Dto 'sanções egals que muito túdos, seguindo para oe
nadores Franeo Montoro pam com '10 custo de VI- .: ..' que precisa ser corrigido. poderio aborrecer os pro- EKUU. e em Nasbville,
e Ruy Santos, debatendo d� e a sobrevívêncía l Po�er Execut'lvo vlDcula: Come se sabe o impôsto prtetéríos de, terras rurale. Da Uníveraídade Vander. ,

assunto de alta relevin, nêste poríodo de recon d(i)s a�, est�do e .sera I buHd, concluirá o S8U

ela para 0" Pais que, no dueão do, Brasil à aor-
levado .iI, efeito medla�te P

,

de R' f· curso 'de mest,rado,� eco· ,

dizer do Sert'ador Catàri· malidade d,e' !!lua p@litica pr.e�Dchl,meDro de: q�es�lo- osse' e o arIanos I nomia, com duração de
Dense, "foram QS gGverw 8'slariaL, ',i,

DiUlO 'a se�, dlSlnbuld,o �'" :' .

, < ano � meio. Mais 'um ja-
:, " .'

�

� ;--..:t+�."_.....;"""\;�,:_�,""':;ff-,,,,,,,:�0.? _ ",�l:as;, r���S!1 va,J_j'�$Jetê't '.�, " J;)��::�j.(lt, J;qlb�::d;e, J,9!1.:t; 'ß..e.��te,cj�ePtQ';q-uê, (}�v , i',a,gtl:&�;ä� �_qtl�->dQsp:o.ntá"
, ," ,'" \, "

< ,"�"
.• t�a�, ,!e Lis!�rioquec0ntro O RotarytOI-ub (la- tl.ra- rá-(contar� és,te' ano; com,'nas,clênClas,eeonomlC88.

AVI'SO' DA 13 a EX IJ A ' li!I'r,lIo tambem seu. preeo: guá' do Sul deverá mudar: a presen,a do Goyel'na,
, •. ch!�e{Jto e recolhlmenlo. d.'!. direçã,p. Naque!� oca- dor .do Distrito 465, o

A Comissãó Orrl1niza- dado. Como silbern,os.' .llae o jltual Preildente rotarIano Egon SchuItz.
dora avisa aos adquirenles n08S08 leitores, a mOSlra M -I

' , Dietri@h H. W. Hl'lfenues- residente em J'oiriville,
de "s I a'n d s" da, 13a, terá início 00 dia 25 de arl u e sler, .atualmebte, de via- e que recentemente r,e-
EXIJA -.- ExpQsição Indus- Julho de 1971, dillta do 95.0 gem p�la Europa e EE,UU. tornou de Lake Placid,
trial de Jaraguá do Sul. aDO de fundação de Jara- Ral-nha.

deverá passar a faixa América do Norte, onde

que o Pavilhão Arlhur guá do Sul, fit déveró ex prellJidencial ào sr. Ivo se des8nrolou importan-
Müller, está completamente tender· se alé O' dia 1;. de .

Ewald. Festiva progra te conclave àe Governa-

demarcado, podendo os IAgÔsto. Diversos painéis i Sábado passado o C.A. maçio está sendo elabo- dorel de Distritos Rotá·

expositores dispôr dos já estio nas principais Baependi' reuniu o mundo Fada, para aSBinalar o rios de todo o mundo.

estrados, para o levanla� cidades do Eslado e DO' jovem da Cid_de. pa'ra ii

'mento dos loca'is deslina':' vizinho Estado do Parana escolha da Rainha dos
dos à exposição. Inform,a convidando os interessa- Estudantes de 1971. Di·
e!) sr. dr� Cícero Fer�eira, des para visitar 'a EXIJA, versas candidatas cOQ,cor,
Presidente da Comibsão a t Da. Expo,siçãe no gê.. reram ao cerlame, recamdo
que ludo eSlá pronlo para nero que é realizada em II escolha na Marilú Teresa

,

que os expositores possam nossa cidade. Amp'lo su. Krause. Marilú é filha· do
realiz.Jr as ó,bras indispeo' cesso eSlá assegurado à célSõl Vergundes (Marta)
sáveis ao sucesso dö mos importaote mostra d li Krause e é terceiranista do
tra. O setor de eletficida

.

Capital EcoDomica d o Curso Técnice de,Comér.
de tambem não foi descui· Vale do lIapocú. cio. da Escola' Técnica de

Comércio São Luís. A
represenfllnte jlraguaense
deverá proximamente par
licipllr de festividade na

cidade de Joinville, quando
se escolherá 'a Rainha dos
Estudantes de Sanla Ca

Comarca, ss impressoes larind Marilú, afirmam os

lisongeiras, pelo respeito seus fãs, tem qualidades
e urbanidade. que aqui de 80brlJ para enfrentar o

sempre encontrei. Ao Dr" concurso Esladual.
Mário votos de amplo
sucesso em suas novas

funções.

o ministro do FlanejamentQ,
João Paulo dos Reis Veloso.
afirmou recentemente, que a
renda per capita do brasileiro
por volta de 19�4 deverá si
tuar-se em torno de 520 dóla
res. O Produto Internei Bruto

I Ministério do Planajamnta 8 o IBAM it��·��·��
V T,

'

II d
mento foram feitas peranteão ....ançar O Curso e oficiais da: Esgola Superior de

. Guerra durante uma conferên-

Fiscalizaçjão Sanitária' cia: que abordou o crescimen
to do Brasil nos 'próKimos

O êxito que vem alcaiJ· de ! de agôslo a ãO de anos. O ministro defendeu a

çdndo o 1.0 Curso de Edu; setembro próximo. Itese
de que o crescImento do

cação e Fis'caliiaçio' Sa.
PBI deve ser relacionado com

nl'la'rl'8, levou o Insll·luto· 08JEIIYO: O C urs o se o aumento de· emprêgo .e

d
.'

f
. ", aplIcação da moderna 1ecno-'

Brasileiro de Adminislra e s.r � n � a unclo�arlos 'logia. Uma expansão do em

ção Municipa� a lançtu o municipais e esladuals que prêgo. acima de 3% ao .nó.
2.0 Curso de Educação, e desem,enhem SUBS funções satisfará aos requisitol.

Fiscalização Sanilária, no campo da fiscalização (AA;Be)
tdmbém sob o patrocínio sanitária. Tem por objelivo
do Minislérío do Planeja, aperfeiçoar os conhecimen
meDIo e Coordenação Ge lOS têCnicos dos

_ pê!Jrtici
raL panres, ci.lpacitando-os pa
Conlando ainda com a ra uma apliclIção fi iii i s

colaboraçãó de especialis- eficaz das normas do po
la� da Fundação Serviço der de polici" do Munici,

;;==========""""!! Especia,l de Saúde Pública, pio relalivas à, educação,
o Curso terá lugar na Dova ,higiene' e saneamento bá
sede do IBAM, no peFíodo sic;o.

Dr. Mário'
Promovido'

o Promotor Público €la
'Comarca. de ,Jaraguá do
Sul. sr. Gr. Mário Edgar
WOlff, �ntre nós há --cerca
de dez mêses, acaba de
receber merecida pl'omo
ção. A sua transferência
foi nos comunicada em

oficio, que com
. prazer

transcrevemo8: �Tl!lnho a

satisfação de comunical'
lhe, que por ato do EXIDo.
8r. Governador do Estado,
,PUblicado no· «D'i á r i o O DepartameólO de Es
Oficial» do dia 9 do cor' tradas de Rodagem di:! S
rente mês, fui promovido CGtarina (DER/SC), d�Vi
por merecimento, ao c,ar damen Ie autorizado pela
go de Promotor Público Secretaria dos TransporIes )

da 23. Vara Criminal da' e Obrlls, deverá proceder
Comarca de Lages. Nesta o "Cadaslro de Empl'esas
oportunidade, aproveito Consultoras e de Técnicos
para externar à8 autori- Rodoviários Consultores".
dades civis, militares,,, Tal' providência é .

neces,

eclesiástica8, bem ,como, s�ria � indispensável à
à população ordeira e realiz"ção cios serviços

. t�abalhadora de�ta comu· rodoviáFios previstos no'
n.!da�e, as lJlinhsEJ despe, "ProjelO CaradneDse de
dhtas, levando de 8. ta' Dese.Dvolyimento".

Anuncie no

"Correio do Povo".
Seu Anúncio
Causará

"

Boa Impressao.
RodoviasEstaduais.
Terão' Consultoria

JARAGúA DÓ SUL

\

Fundado em 187.
Emenctpado em, 1984

Aumento da
Renda e 'PBI

Correio do Povo

um Jornal a

Serviço do Povo

APARlAMENTO CAMBORI.Ú
Vende·se ótimo apartaJ;Ilento em 1.0 anda'r do

"Edificio ',Arpoador'" de 3 Pavimentos, recem construido na

Avenida Atlantica, entre o' Hotel Fischer e o centro da
cidade, pintura emmassad,a, 4 amplos dormitórios com

a.rmarios embutidos, totalm$ute forrado com paviflex, azu-
,lejos até o teto, decorado com moveis laqueados Guelmann,
chuveiro a gas, garagem particular. Preço 80.000,00 - Tra-

I "

tar com o snr. Francisco Tomeolöti" sindico do edificio,
em Oamboriú.

Fusclo
. CR$, 160,00

Mensais
- Gonsórc�o

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



Reß:istro Civil de Paulo,Leon,i,e Remil· VI-nh:'O' e' 111·····.. r , •

'b ,,',' da Dal-RI Lsoni. . , '"
"

Aurea" Müller Grub I. "Che1al '

, 1 f - ,_. ,

do "Registro.Civ-il só 'I�Dis, Editah n. -'7.714 de' 17/6/71 It..·· ..

'

"

'.

trito d,a C�m,arca de

Tar,�gUá Ant,onio Z,angheUni e I,po'sto,s dedo Sul, Estado de Santa Natalia. Fenazza . .

'

.

,

e- •

, LaraIiJeiràs, Peeegueíros.]
. '�eatarina; '. BrasiL .

Ei"
.

b ,i ",
-

ltei
:.

, ".'
..' ., ... .•

Kakiseiros, Macieiras, Ja- Faz Saber que ccmparéce-]', e., ras; 6111:0, 10 elr�, .

I_botíeabeiras, etc. Roseiras' ram no cart'ói�oo e,:lfib,indo qs indústrial, B88cldo'.em RIO; .

'ga'sO' InaDahlias, Camélias, Ooní- documentos exigidos pela lei dos ���ros, nest� Estado, I
"

,

. " afim de se habilitarem para
,domiCIliado e resídente �m , :'

".
.

,

ferás, Patmeíras, eto., 'eté: 'Nareu Ramos nest..d"s-' "

casar-se:'
, '

,

, .., ".

trito, filho de Oeeilo Zan-, .Iníeiaaâo c a Dl p IS nh. dustria e Comércio, lalém
'Edital n. "7.710 de 16/6/71 ghaHni ., AdeUa Javanela Ipara maior -eonsumo de de diretores dali duas em-

Erfried Morsch e Zanghelini. . vinho 'Bq Rio Grande do presas. Embora o lança-
Ela, brasileira, solteh's, Sul, a cOmpaBhia víníeu- mento omicial tenha sido

""NDERÊÇO' ','
' Maria' de Lóurdes �et'rr doméstica, nascida e'm Ja- :la Garibaldi,. a Shell no sabado, há uma sema-:

I- Leopoldo Seidel EI b '1'
.

�t
' lO' '.

Caixa ·Postal 19 _. -,_ .. ,'
a, raBI eiro, IilOl eíro, raguá do·Sul"domi.ciliada IIs·nç.arallí no fimde 8e�a· na 08 postos de servíçe

AveDida Mal. Deo�oro, 210 ,- CORUPÁ - 'hltrador, nascido em Itöu- e residen,te am Nereu Ra .. :na a· venda de garrafoes vi·nham vendendo-e vinho
Jaragpá do ser . S. CatariDa pava, nsste Estado, do":. mos:Bsste distrito, filha de víeho tinto e braneo em garrafões. Durante
__..... ..;; c:::::::"=>�""o::::=:ac:::-c::::- miciliado e' resídsnte em de Olívio ·Ferrazza e Ma- em 70 postoe de gasolina, u períoé-i expertmeatal,

Ilha da Figueira, neste ria ,Winlrieh Ferrazza. 'D lançamento contou com foram vendidos 50 milli-

II distríte; filho d� Harry. ,.. .' a presença do prefeito tros de vinho, .ao. preço,
.,

Morsch e Edgart Morsch. Edital n. 7.715 de 17/6771 .,de Porto Alegre e de re- por garrafão, de Cr$ 4,80,
=======� Ela; brasileira, solteira, Valdir Trisotto e presentantes da8 seereta- para 5 litros e 3,90 pau

Dia _ 01/a7 doméstíca.snascíua em Ja- "Erena TOolssen rias de Agricultura e ID- 3 litros,
- o sr. Guilherme Pra- ràguä do Sul, dámieiliada 11e, brasileiro, scltsire,"lJIa""em anos hoie di id d

'

e residente em· Ilha da.I! I '" "," I, nesta 01 a e, .: lavrador, nascido emíR.o
- o sr. Ludgero Tepas-

- a era. Astrit Liane, Figusira, aeste
: d'istrito, dOI Oedros, neste Estado,A

d L' F filha de Roberto Nicolau
S8, em Sehroeder] espo&a o ar, UIZ er- domiciliado e residente em

,

d C!!°l . Petry e Maria Junckes
-08r. Frederieo T. relra· a I;;Jlva, Sanla Luzia, nestediltri'

Ed I
" A Petry.

'

l\{oeUe,r, nesta cidade;
- a sra. . e m,lra, espo' to, filho de Mario TriBol

- o sr. AI'iD8 HadHch, sa do sr. Waldemar Gru- Edital n. 7.711 de 17/6/71 lo e Carmela TrisoUo.
p.asla cidade;' ba. 'Walmir Fernandes e Ela, brasileira., solteira,

..... o SI'. Albano Picalli, Dia 02 '

,Elzà' Vegini
'

doméstica, ß.Jlscida em Ja-
em Barra do Rio Cêrro; _ o jovem Atulino Bau- ral'uA do Sul, domicilia
- a )'0"e,m, I'dl'a Krel8sl'n, Ele, brasileiro,. solteiro, da e residente emSantamaón, em Três Rios do té' á' V''EN D E' S'Eem Rio da Luz Vitória; Norte; etn ICO em ,md qUlDBas It Luzia, n..t. dilltrito, filha .

. '

,

_

- o menl·no· B run o
mo or.s, nasCI o em ra· de RanrI'gu'e Tomssen e '

--.. a sra. Alvina Kanten d' N t 'E" 't '

George, filho do sr. Her. Schwedler, ,nesta 'eidade; QO o or:8, Des e s a· Catarina Bolomini Toms- Um terreno à Rua Alcântara, no Bairro de Boa
"ert Marschall; , ... sr CelII'o Gascho d,o;, domici iado e r&siden- sen. Vista, c/201jóm de frente e 45m, de fundos.'
foi
-I s,a. Wanda, eS,poA-

-
<II " , te em '.Joinfille, nellte EII- Informa"õei à Rua São Paulo, esquina cla Rua

, em' Ibirama; 'd fOIh d P I J
-

-d't 1 7 716' d 17 '6/71
y

••

• 11 do sr. }l'ritz. Meier, em _ a j ti, em Elisabeth
I. o, 1 o e ag· o, 'oao llII 1 a n.. , e I 'Içaras,141 em Joioville, eorn o sr. Dtto .elohert

Barta do Rio Oêrro. Fernandes e Zilá de Frei- Freimund'o Lip.pinski e ou nesta Redação.Grubba,
,
tas F-ernandeB'. I K

. ,
-

.

- Ed. traud ' ,uster

r;:til-
-,.' ---...e

"""<I�__""��Fasem anos amanhã Kla, brasileira, solteira, •
-.r

"

- a Ira. Maria da Gra- domésticà, 'n I s c i ci a eoa Ele, brasileiro, solteiro, .

•

Id)l,á Ma@carenhas, espÔS8 Campub. de Educagio Massarandúba, neste Es- operádo, nascido em Ja- Dp. Bel,nO O upa••
do sr.' João Rerrazu, em Civlca tado, domieiliada 8 reei· raguá do Sul, domiciliado

'� � iSäo Mataus do Sul-PR; O l'lasfeamenlo da dente à Roa Rodolfo Hu· e resideBte em Jaraguaei ) ,A.TOGADO,

- a jovem Irene Lucia Bandeiriil e o, canto fenuessl�r, nesta cidade, nho, neste distrito.' filho

�Bortolini, em Lapa-PR. do Hino Nacionôl säo filha de Josê Vegini Filho de Enino Lippinski
Esoritório ao lado da Prefeitura

e Leonl"da V'agI'nl'. e M�rta Kannenberg Lip·
D,,'Q °8 obriaatórios, uma vez .

k' L Á �,." ,�e PIOS I.
, JARAGU DO SUL

- a ara'A Adélia, espõ- por Se,maRlJ, em todos E;Uta.1 n. 7.712 d,'Ie 17/6/71 �la, brasileira, solteira, '

'11 d·o sr, Arng·eJo la"ad1; os, e5Ja�elecimenfo8 'J""'...e 'Garllol N.J.ves e ,domé8'tiqa, nascida an) Jar
.

.

� , ' ..........,.._� .,.".,_..-�
G' de qualquer arau de "''' '"

â d" S I d "1'.

- o sr. ermanà, Beh- e Meika Tereza' BIosfeld ragu ou, omlCI lads Bié, bruileiro" solteiro; e Maria Richter Kr.ause. �
,ens Jr., nesta cidade; ensino, públicos ou e residente em Jaraguá � ,

°d MP"rtl'cular"8 DI'''' brasl'lel'r-o 101·81'ro' f operaria, naSCI o em a' 'EdI'ta'1 n. 7,720 da °3/6/'71- O sr. Gustavo Langw, ,u .' �, :m. <:",
.

" '. '84, neste distrito, ilha de fra, neste Estado, domi. ,,'" &.

em Itapocuzinho; - industrial, nascido em Ja· Ervi.no KUBlter e Roes· ciliado e refÍdante em Luiz Camilo Uber e
,

M.. II ragu' do Sul, domiciliado h H' b K
-

t
. ,

.

;". ;- o sr., ariQ' lII1e o. V"e'"nd·e'-se Q en orn urg ues er. Nova Brasilia, neste dis Maria Oecilia Pineegher
, ' e residente nesta cidade,

lJia 29 II filho de. Alvaro Neves e EditaI·n. 7.717 de 21/6/71 trita,' filho de AlfJ;'edo de
. Ele, braailejro, solteiro"

\' -

V P
I' T

."

M' S h v AvUa e Alzira de' .Avila: lavra'dor, nascI'do em Ja-.' ...;.. a sra. ,a., au 1 a
,

.

'e'rreno' aill ane ez JI'Ietes. JOilá Antonio da Silva e
W' I . . Dl "b '1

°

"lt' .... Ela, brasileira, .solteira, raguá do Sul, domieiliado
t

Ie e" .""
D a, r'BIi!I elFa, so eira, Everlf .lereSiDha Klein .

0-
.

- a SU. Edna, eepõsa Situado 9 km do centro professora, nascida em C
'

d dO. 1 b'
doméstica, nascida em ..;,ao e residente em Nereu Ra-

,do SI'. Kurt Hamann, em de -Corupá n� Estrad'a Ituporangu, neste Estado, d dOPI80f,8, el dhaRre�e. l- Francisco ,lo'Sul,' neste mos, neste distrito, filho
o' d S ,}'

' r'

d '°I' d 'd t
' a o ICI8 o eguMO E8tadc� domiciliada e re- de Cirilo Uber ii Luiza'.nIO ou, Nova Corupá à. São Ben, I OmICl la a 8 reSI en e a ,cov'l d r:l' , ,

1.

: - o sr. Lu�z Prestini; to. tendo 10 a, 12.000, m20 Rua Mare'ch·al Deodorö, 1.1 e uuaramIrlm, nes sidente em Nova Brasi ia, Dematbe Uber.
, T Ô • 'd d' f'lh d T te Estado. 'neste distrito, filha de Ela, brasI'le·)'ra, Bol·tel·ra,- a Ira, ,eFeza, ��sp - altitude c�.rea 800 m.tr08 nes.a CI a I, I a e O·

d •• 1 M II 'BI f Id 01 L" 'EI" brasl'lel'ro 101tel'ro Victor Machado li. Clemen- domeIS-loca, na' ICloda em J'a·�a o. sr . .It'.lIg�e u er" própria para construção DI 08 e e ga UtlWlg <1, , , •

em Villa NO'a, . de casa de veraneio BloFlfeld',
'

.

comerciante, nascido em tina :t.:Iaehado., , ragui do Sul, domiciliadà
" '...;. a sra. 'EUrida Hoeft, -

_
"

'," /' / 'Guaramirim, neste Bsta- Edital n. 7.719 de 22/6/71 e residente e� N,ereu �a-
nesta oidade; InfOJ;m.açoes com o .Sr. EQltal n. 7.713 de 1! 6 71 do, domiciliado e residen' '".. 'mos, neste distrito, filha
_ a sra, Terezinha da Kurt HIllbrecht, CaIxa Augllsto _V�lent1n te nestá cidade, filho da Wa_ldeDllr,o Bartel ti de Januário Pincegher e

,posta Trapp; em Join,me. POltal, 7 Corupá, , oManfrlDl e
, An.tonio Tomas 'da Silva I;rls MarIa Krause

de Linda MinaUi Pi-née·MarIa Sale&e Leom
e Isaltina Rosa da Silva. Ele, brasileiro, iolteiro, ghet.Dia 90

.

'V' d' ,'Ele, brasileiro, solteiro, Ela, 'brasileira, solteira, contador, nascido em Ja'"

- 8 sra. �'R. Hildegardi . en·' e -se latrador, oalcido em Ja- professora, nascida em raguá .do Sul, domicilia. E para que �hegue ;Ja 00:
Grubba Meister; . raguá do Sul domiciliado EI Join,ma, neste Estado, à,o. residente à Rua Join-, nheclmento de todos mandel
- a meni,na Eunice, fi� Um terreno cl 125,008 re\sidente em Jaraguá �s- domiciliada e residente em ville, nesta cidade filho passar o presente edital que

'lha do sr. Germano dOll m2 de propriedad'6 da quardo, neste distrito, fi· Gu,aramirim, neste Esta' de Walter Bartel � ALro será publicado pela impreosa
Sautos; Sra. NHda Utpadel" Gorn lho de 'Joio Manfrioi e do,filha de Onald'ó Klein na Rath Barte.l: e em cartQrie onde será
- a sra. Dina. espõsa casa, de alvenaria nova, Judite Stinggan Manfrini., e ' E sme r a I d a Olinler Ela, brasileira, solteira, aUxado- durante 15 dias.

°

Se
.do sr. Mano'el A. DuaFte; ranchos e demais benlei- Ela, brasileira, soIteira, Klein. domésti,ca, nascida em Ja' alg�ém souber de algum UR"
- O sr. Norberto Fie-, torias, em Rio Cêrro II. 4l0méstica, nascida em Ja· �', raguá d,o Sul, domieiliada ,p'edlmen�o acus.e-o para os

dler; ,Informações com o 8r. raguá çlo Sul, domiciliada' Edital n. 7.718 da 21/6/71 e reliden'e à Róa Rio {ms legaIS.
,- O sr. DoIialdo Sehroe· Herberto Hanemann, em e resideq.te ein !tapocu,i· ·Joél 'Aifredo de Avila e Branco, n811ta • cidade, fi- AUREA MÜLLER GRUBBA

,er, em Mafra. W� Weege S,A.
'

nho, n,est. distrito, filha, Florentima Machado lha de Adalberto Krause. Ot4ci;ll

�OUREIO DO POVO Sábado 26-6-71
.. - �

1-

�----------------� c:>�c:>�c:>�

;"CORRflO '00 POUO"�:' ,

" " .�

.c
' M U DA,S

'Fundiiçáo: flrtur Muller - 1919"
, ,

: ",

-- F",tfle,ás e Orll.mentals
Empresa Jorn.Ji8tj_ç.�

"Correio ,do Povo" Ltdti.
- 1971 �

Diretor
c.. Eugenio Vitor Scbmöckel

i-O

ASSJNATU�A:
ADual .• '( , Cr$ 10,00
Semestre . . . CrS 5,20
Avúhip . . . ; Ci-$ 0,20
Número atra$ado ,Cr'. 0,22

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

- '-� O C I À 1 S

ADiversários:

APARTAMENlOS
,Aluga-se ,Apartamento de 3 quartos e

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

Tratar com Arnoldo Sabino no Tabelio·
nato Tavares - Edifício da Prefeitura.

.

,
"

Tacos e Parquel,s'.

o Inve.-no faz lemb,rar malhas
de' algodã,o, e" ma:,lhas dé
algodão compra-se melhor
diretamente ,da fábrica�

, '

MAIOR-.VARIEDADE

'M.ELHORES PRECOS

MARISO'L

Diretamente da Jábrica, os mais lindos Upos e desen�os
.
Madeiras sêcls em estufas, especiais' .. Madeiras Selecionadas

PREÇOS: Desde Cr$ 3,00 Ó ml2
Fabricação'Própria .c Pronta Entrega

.'

° •

Rubini Industrial boldo.'
'Rua Angelo Rubini Barra do, Rio Cerro

" CAIXA POSTAL: 136 FONE: 2066
. ,J.ARA(HJÃ -DO SUL SANTA CATARINA

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

- Nota para a Imprensa -A FIEL Jaraguaensel.a
Na última segunda-feira participou dá. reunião

'V
.

d
.' .

nar a Jara&,uâ, em particular, e ao Vale do Itspo-da Associação Comercial e Industríal de J raguá eneu 2.286 L.I· Y r' o s cu em geral, uma promoção cultural inédita em
do Sul, o sr. Manoel Póvoas Neto, operoso Agente n08Sß Terra, .

da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos A Prefeitura Municipal, aos Colégios São Luiz
em nossa cid8d�. . . R e c e i t a e Divina Providência, ao Lions e Rotary Clube,Na oportunldade o sr, Póvoas 1?r?ferm ínte Doaeäo da Prefeít .. ra Municipal 200.00 que jamais negaram seu apoio, ajudando-nos in-
ressaute palestra sõbre o CBP - Gódígo de En- Y

_
.

•

:

_ clusíve financeiramente para que a I.a FIEL JARA-
dereçamento Postal, já em vigor em todo o País, Doaç�o do Colégl_? Sao L.uí� .

50,OU GUAENSE tösse coroada de pleno êxito, o teste-
ressaltando a sua importância para a moderniza Doaç�o do C?1. Dív. Provídêneía 5000

munho eloqüente de nossa gratidão.'
ção dos serviços que o Correio presta ao público Doação do LJOns Clube 50,00 Aos estudantes que nos emprestaram devota-
brasileíro, notadamente às classes produtoras que DoaçãLo do Botary Club 50.00 da e edíficanternente sua colaboração em todos 08
maís se utilizam dele. l'OTA. .

400,00 setores de atividades em que sua presença foi so-Durante sua longa exposição, o Agente da Pela venda de livros . tO.il52,q8 licitada, não deixando de medir esforços para queECT teve oportuníríaue de most-er 80S presentes Total Geral 10.762.58 nossa emprêsa cultural alcançasse o exito que
o mecanismo de funcionamento do CEP EI apontar] Admíuístração 90,08 alcançou, o nosso abraço. cordial e afetivo, como
as graudes vantagens que sua utilização oferece, Carimbos 112.00 prova do nesse muito obrigado.reduzindo senslvelmente o tempo gasto no errca- Correspondência 26,40 Às autoridades, à imprensa, à rádio, às esco-mínhamento da correspondência, além de eferecer Divulgação. propaganda 122,10 las, à sua direção e professôres, a todos 08 cola-maior segurança diante da Iaeílldade com que a Viagens e fretes 193,00 boradores, a quantos aos prestigiaram nesta pro-correspondência é dividida. TOTAL 543,58 moção de cultura pela leitura, ao povo em geral.Observou o sr, Póvoas que antes da ímplan- Depósito Banco Brasil 10.209.00 sem discriminação de grupos ou distinção de índí-tação do CEP as cartas eram divididas (trabalho T I G 1 075258 víduos, o maís efusivo agradecimento da eomíssãode selecionar as cartas por Estados, cidades,loca ota era 1.

.

organizadora que, sensibilizada,' transmite a todosIídades, etc.) pelo processo de memorização, isto Ao apresentarmos a prestação de contas act- a sinceridade do seu reconhecimento.
.

é, determinados funcionários dos Correios, depois ma, desejamos externar nosso profundo reconhe-,
.'

de longos anos de prática. sabiam de cor em que cimento aos membros da comissão organizadora -. Jaraguá do Sul, Junho de 1971.
.Estado fica determinada cidade e, com isso, sele- que conosco terçaram armas visando a proporcio- Prof. Paulo Moretti - Preso da Comissão.cionavam com alguma facilidadé a correspondên-

cia a elas destinada.
Mas o processo era moroso e às vezes cau-

sava transtôrnos, pois existem no Brastl muitas
cidades homônimas (Existe Massaronduba em Santa
Catarina e na Paraíba). De forma que o Iuncíonä
rio da Bahts, por exemplo, .podia confundir-se e

.remeter uma carta destinada a M8ssaranduba aqui
em Sta. Catarina, para o Estado da Paraíba.

Isto, observou o sr. Póvoas, agora não maís
poderá ocorrer, pois o funcíenärío limitar se-á
simplesmente a ler o primeiro algarismo do código
e verá que a carta com a dezena de milhar 8 de
ve vir para Santa Catarina e não Paraíba, cujo
código é 5. E é t\vidente que agora o serviço de
dividir a correspondência poderá ser feito por
qualquer funeníonärtos - 08 que memorizavam o

proeesso estão escasseando e é muito difíoil trei
nar outros - bastando que o funcionário conheça
o código dos Estados do Brasil, que foram dividi
dos em tO zonas, numeradas de O a 9 e cada zona
foi subdívídtde em dez setores.

De forma que lendo os dois primeiros alga
rismos - e

-

em muitos �ca808 bltstárä Iêr oprimeIro,
. o funcionários jogará a carta na mala destinada à
respectiva zona, em cujo centro de triagem será
selecionada - pela leitura da centena e dezena
do código e encaminhada às cidades de destino.

Explicou o sr. Póvoas que a eorrespondêueís
expedida de"Jaraguá (lo Sul, por exemplo, para
São Paulo - Cidade que absorve nada menos que
65% do movimento de oartas do _ País' - vai sego -

ramente amarrada e leva 8 indicação: so PARA

SÃ� PAULO. Por eutro lado, são emarradae em

volume próprio as cartas destinadas a caixas pos
tais EI 8S para entrega a . domicilio. Desta forma,
prosseguiu o agente da EOT em Jaraguá, não
fechamos mais malas para São Paulo - " nem

para outros graudes centros - mas apenaa envia
mos OB pacotes assim feitos a Mafra, diàriamente,
pelo carro espeeíal procedente de Florianópolis e

que chega a Mafra por volta de 14 horas. Lá no

centro äe triagem, esses pacotes, sem qualquer
dificuldade são Incluidos nS8 malas para São Paulo,
e levadas pelo carro especial procedente de Porto
Alegre, que passa por Mafra pelas 16 horss,- dià
riamente. Chegando a São Paulo, as cartas são
imediatamente, sem necessidade de seleção - eo
mo ocorria antes - encaminhadas 80 setor de
caixas postals ou de entrega a domicilio.

Resumindo sua objetiva exposição, frizou o
sr. Manoel Póvoas Neto que o CEP trouxe as se

guintes vantagens:
MAIOR RENDIMENTO: Pois basta que o_divi·

sor conheça a região 8 que se destina It. corres

pondência, o que é fác�l pela leitura da dezena de
milhar do código.

MAIOn SEGURANÇA: Com o código é virtu
almente impossível encaminhar uma carta a uma
cidade que não a de destino, no caso de cldades
homônimas.

MAIOR RAPIDEZ: Com o código a carta se

guirá 'de imediata para o destino, pois pode ser
seleoionada por qualquer funcionário conhecedor
das regiões em que foi dlvidide o Brasil. .

I

Ferdinando Píske

r Colombo D.is
pensa Delegado

Por ato do Governador do Estado, Co.
lombo Machado' Sallss, datado de 14 do
corrente, foi dlspensadc das

func_.Õ8s_deIDelegado de Policia de Sio Francisco do Sul
o Tenente.Coronel José Fernanl)es Guedes.

VENHA BUSCAR
O ÚNICO CARRO COM

�é .. 6 PORTAS.
'r, '

•
I

I
<,'I

, r
;.,._
I"�

Certo. De infclo pode parecer meio
estranho um carro com 6 portas.
Mas se v. somar as facilidades que as

6 portas do VW 1600 TL lhe oferecem,
a coisa não fica tão estranha assim.
Veja: abrindo 4 portas, v. acomoda fácil

5 pessoas no seu interior luxuoso.
.

Nas outras duas, v, abre e põe as malas.
Muitas malas. Agora pense nestas

6 portas c.om uma beleza na frente.
E com pára-choques resistentes,.

de desenho moderno, com pisca-piscas
embutidos. Com um motor VW de 65 HP
(SAE) e dois carburadores atrás.

_

É ou não é para v. vir correndo até a
nossa loja buscar o VW 1600 TL-4 portas?
Não é sempre que a felicidade

bate com 6 portas. ao mesmo ternpo,

!Jaraguá 17oeíaulos 5. A.
Avenida Mare,chal Decdore. 930

REVENDEDOR
AUTORIZADO

- Sla. CalarinÇlJaraguã do Sul
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Mundo virá a

Pelotas debater
O.C.E.
fUCACA

problemas do arroz:
dezembro

O acadêmico Sebastião brasileiro para presidir a

César evangelisla, Coor Comissão Julgadora do
denador do 1.0 FUCACA 1.0 FUCACA. ESlará, ou
- F e 15 I i val Universilário treesím, travando contetos
Cetarlnense da C a n ç i o, junto à Gravedores de
viaja hoje pere São Paulo Discos para a gravaçãoPELOTAS (Agrinoti- prevísra a vinda, a esta
e Rio de Janeiro, ii fim de das músicas melhores.clee-ctes) - Entre os dial 6 e cidade, de male uma cen- ultimar d e I a I h e s para a stücedes.: fazendo uma11 de dezembro vindouro, lena de eepecleltstas ame -

d AI D' I'
as bandeiras de cinco de- rtcenos, europeus e asiá- ���m����daa�a�: o ���i� série de squlelções de ins
zenas de países deverão ticos. d d 8 12 de julho do trume�los !1ecessarlos p�ratremular em Pelotu. O Também foram convida-

o e a
a reellzação da promoçao;"

d d ... cerreute ene, em nossa
além de éntrer em entenmunicípio será, então, sede dos na qua I i a e .•e Capital, no Ginásio Cher U

da !.8 Reunião do Comitê observadores, li Argentma, les Edgêr Moruz do SESC. dímentos com revistas, [or
de Arroz para IIS Américas, Bolívia,

.

Canadá, C h i l.e, O r e pr e s e n I a n I e do na is e televisão, no afã deórgão da Comissão Inter- Costa Rica, EI Salva�or" O.C.E. estará acertando se proceder a uma divulnacional de Arroz, criada Haiti, 1-!0r.dU�llrS, }a.malca, detelhes pera trazer até gação, em sentido nacioe mentida pelo Fundo de Psnemé, Peru, Trlnldad e Florianópolis, na dala eset- nal, do Primeiro FestivalAgricultura e Altmenração Tobego.
.. nelade, algum nome de Llnlversltérlo Carartneusedas Nações Uni d iiI - A �AO expediu, alude, projeção BO meio munical de Canção.FAO. eSle encontro, de convnes GOS membros da

ampla envergadura inter- Comissão Internacional do
nacional, drscunrä aqui os Arroz, que são os seguin
prlnctpets problemas mun- Ies: Austrália, Birmânia,
diais Vinculados à cultura Cambodja, Ceilão, Gana,
da gramínea, empreetando Índie, Indonésia, Irã, 1161ia;
ênfase particular aos as- Japão, Coréia, Laos, Ll
pectos de solo, água, ter- béria, Madagáscar, Malá
nltzentes, práticas culturais, ste, Mali, Nepal, Nigéria,
combate a pragas e doen Paquistão, Filipinas. Por
ças, engenharia egrfcole, tugel, Serra Leoa, Tailân
ermezenemento e benef dia, República Árabe Unida
clamemo de sementes. Eslá e Vielname do Sul.

Coisa nunca

visla: filhos
pagam as

dividas dosEm p r
ê

q c
Necessitamos de pessoas que te-nham bom

nível de lnstrução, conhecimentos e experiências
nas seguiales atividades:

- AUXILIAR DE MECÂNICO
- CORRE�PONDENTE
Oferecemos bom salário Intelal e ôtimo am

bleute de trabalho.
laformações maís detalhadas no depsrtamen

to pesscel da Indúslria Reunidas Jarlguã S. A. '

•

pcas
Berlim Ocidental (Im I são pagos, como de C08-

pressões da' Alemanha) turne, em dez anos, mas
95 milhões de marcos. em o b eä

í ê

n c
í

ae um
ou seja uma quarta parte s i 8 tem a �scal?na�o.
du total de todos 08 crê Quando uasce o pnmerro

I ditos "de fundação de filho descontam·se 75�, o�==�-==================
lamma concedidos desde segundo 1.000 e o terceIro
1962 pelas Caixas EconO 1.250 DM da divida. Desde
mie88 de Berlim Ociden- 1962 ai Caixas Econômi·
tal a jovens cassis foram cas de Berlim Ocidental
liquiaados pelo n88cimen- concederam 138000 cré
to de 115000 crianças. ditos para a fundação de

"

Além õe outràs condições uma famma no montante
muito .f a vor á y e i s, aR total de 41 t milhões de
Caixas Econômica. con marcos.

cederam créditos que não

Nóvos métodos
de ensino de
surdo-mudos wsh.

Munique (Impressões I Por meio de 11m micro· Provocadada Alemanha) - A técni· fone central e os aus·
" /

ca médioa espera poder cultadores "(n a f o t o)
prestar assist�ncia a mantém contato perma-I

pe IaJ o v e n s parCIalmente nente com o professor "

surdos e mudos median- e com outros alunos. A • ,."te uma nova !l�arelha. transmissão é feita por PolU Iça0gem estereofomca. A meio de uma aparelha. . .

�iemens desenv�lveu um gem colooada debaixo
slsteI:?a sem �l�S que do soôlho. O nôvo sis
p�r�lte transmltir para tema foi instalado pelavanas salas de a?las primeira vez ná Esoola
programas de ensino

..

.

diferentes O aluno não OfIclal de Surdos em

precisa de' ficar sentado Stegem, perto de, �ri
no' seu lugar mas move. burgo, na RepubllGa
se livremente, sem o Federal da Alemanha.
impedimento de cabos. ua,

Segundo o mdteorclogis I devidos GI poluição atmos·
Ia americano, Murray Mit férica: haveria maior res

chel, cmalisando as conse frlaID"ento. Mas devido as

quências das e n o r m e s partículas expelidas pelas
quanlidades d� maléria em fábricas serem na Bua

suspensiio, lançadas pelas maioria compostas de car
indústrias de Iodo o mun bono e óx.idos ferrosos,
do, eSlão Iransformando a elas absorvem e repelem
almosfera com modifica- o calor solar, aquecendo
ções para o ambiente Da enlio o ambienle. Propõe
superfíCie da Terra. Há in, o esludioso, mtdidas es·

dfclos de que o éJr ambien- peclais p iii r ii o conlrÔle
Ie está se tornando möis dêsle tipo de poluição, li
quente e sêco. As teorias fim de evílar a modificilção
vigentes até agora, fala- do ambiente, em escala
vam em efeitos conlrárlos violelilG. (AABe)ín(.l�a

1��������
{ ADVOGADO n08 fÔros de

4 São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

, Janeiro - BrasUia.

} Processamentos perante quaisquer Mia

, nistério8. Autarquias" e Repartições Públicas

}
em gera].

� �:eCni!:ÓF��:kli;�::;e��I�, 23 - Gl'UpO 303

? (Fone: 52·1894) t
z C - 39 . ,i
Rio de Janeiro

�Estado da GUANABARA
"��

Participação da Penha no RALLYE
COMUNICAÇAO

,
A Emprêsa de Ooibus Nossa Senhora da Penha

Saciedade �ônimêl participará do RALLYE de Inre.
Ilração Nac'Bodl.

Representada peJo seu Diretor Presidenle, Senhor
"Vilson José Diccoli, a Emprêsa de: Onibus Nossa
Senhora da Penha Sociedade Anônima, parlicipará do
"RI2lIye de Inlegração NaciolJal" que terá iníeio DO
dia 4 de julho, parffndo de Fortaleza (CE), com des,
tiao ao Chui, DO eXlremo fui do país, num percurso
tofal de 6.000 quilômtlroa.

,

PARAFUSO
I. Anésia Maidal

Eu 50U um parafuso •. ,
12urante muitos ilDOS servi para unir:
Uni os pesados barrotes
do Colégio Divina Providência;
Agüentei firme, quando renras pessoas
passavam por cima de mim,
sem me dar tmportânele .

sem pensar que existo .

E agora .•. colocaram me de lado ...
Acharam outros, melhorei que eu,
maís polidos ...
E. colocaram me numa caixa '

em que havia pregos de terneuhos diversos,
grampos .•. e Iuntos formemos um. comunidade,
num canto escuro.
Em silêncio ali permanecemos ...
PlISSllram-se dles, semanas, mêses ...
e tínalmente, alguém deu ocupação
aos pregos, GOS grampos.
E eu... fiquei só ...
ôe alguém me considerasse,
certamente descobriria
que ainda seria útil.

�

Mas são ramoe os que passem por êste censo,
e não me enxergam.
E os dias custam passar, porque eSIOU só.
Após meses de solidão,
alguém me eoconlra.... .

Olha pare mim, e eu me SIOIO feliz.
Finö,lmenle, me leva consigo,
e me coloca sôbre um travesseiro.
Pela prlmelre vez, recebo um lugar macio
pina o meu descanso.
Sai ... e me deixe novamente só.
Alguém me encontre ...
Sorri pare mim.
Sorri para quem ali me colo�ou. . "

E ii partir daquele dla, me SIOIO feliz:
Descobri que não servi apenas para
unir barreres,

"

mia também pessoas.

Jaraguá do Sul, 6/08/68

Prêso O

"Rei do
Gontrabando"

CURITIBA Uma patrutha do 1.·
Batalhão de Fronteiras prendeu o "rei d.o
contrabando" no sul do Brasil, o Sargento ReiS

quando visitava sua família em Foz do. Iguaçu.
Um dos . mais temidos bandoleiros na

região fronteiriça, Valmir Reis Gonçalves é rés-

I ponsável pelo contrabando de" 300 carros f?uba
dos para o Paraguai, além de uma série de
orimes praticados pelos seus oomparsas, a

mando seu.

Há mais de cinco anos o Sargen�o
Reis, que foi expulso do Exércit? pelo Ato
Institucional número 5, transferIU·se para
Pôrto Stroessner, no Paraguai, de �mde
comandava sua "gang" de contrabandIstas
e assassinos profissionais, muitos dêles

ligados ao "sindicato do crime" do extremo
oeste do estado.

Hoje, Valmir Reis será entregue à

Delegacia de Polícia Federal de Foz. �o
Iguaçu para ser interrogado. Su� prisao
preventiva já fôra decretada há dOIS anOB

pela justiça fede!'al.

Vende--se
Fábrica de Calçados e taman

cos à Rua Joinville.

Preços a combinar.

Informacões com o Sr. Erwino
Brandenburg.
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A Falência das Sociedades !!!!!����on�lO!J!!�!,P��!
É uma pega que multes lêem jornal, mas alguns ôe o senher correspondente aão necessita do 16.· Distrito Rodoviário Federal

realmente não entendem ii finalidade de um determl- jornal pere viver, muito meDOS eu. Que o senhor Gabinete da Chefia "

nado artigo, e nos obriga usar um 10m que normal correl�on.dente� vive tranquilamente c01!1 os preventos C O M UNI C A D Omente não usamos. do Exército, nao precisava nem ser citado em seu

Com 'relação ao arligo com o título acima, tudo artigo. Isso é público e notórlo. Indago. Porque ês
se iniciou quando o lIUtO correspondente de )araguá ses que vivem "rrenqutlamente" não ee associam ao

do Sul, para o jornal "A Notícia", com suas erínces Itajara e colaboram para o seu söergulmento. Asso·
construnves, conforme afirma, abordou CIISUJiltO sôbre ele-se, participe das Assembléias e ajude li construir
o propalado holel em nossa cidade. Conforme é de algo 110 Itajara, e aí automàneemente os patoa e mal'

seu feitio, leve que encontrar uma vitima para dar recos sumlrão. Atualroen'le, como presidente do Ira- Tabela Tipomaior" vibração ao seu ertígo, e taxou a di,retoria do jara, só aceito' críticas por parte do associado que
A IIlajara de NULIDADE (segundo aprendí, NULIDADE realmente se tnreresee pelo Clube. E como existem

É INEFICleNCIA são sinônimos), portanto a palevre ,pOUCOS", ninguém tem o direito de-criticar, muito me

INBFICIr:NCIA exlste em seu primeiro comentário, e nos um elemento que nem é sõero do clube em Iques- II
E,tradall revestidas com mate-

não é mentira minha, conforme prega em seu último Ião, que só Silbe apresentar oa problemas em jornais, rial sílíeo argiloso 0,061843 /artigo. Não bastasse a NULIDADE, disse ainda que maa afé hoje nunca apresentou a solução para êsses
:....__..L...__..:.. ...

o clube estava DECAOENTE. Baseados nestas afir problemas. Que o problema existe rodos DÓS sabemos.
mações, resolvi responder, mas com uma finalidade Nós queremos é alguém que' ajude a encontrar ii

maior, de atingir o Ieragueense em reral, e acordar- solução.
mos f?ara a. realida�e. Se, o corre81?0nd��te r��e.r me� Quanto aOI outros pont�s cttados. como CO"
primel!O artigo, vere qu� DO meu p�tellco fl�ale TESe, CElESC, ESTRADAS, eSCOLAS, erc.,
(co�vem r�asaltar q�e nao tenho mame de. escrtrcr), embora ache que são assuntos que realmente roere
usei por d�ve�sas ve�es lJ p_alavra �aragua d? Sul, cem críticas, devldo JlIraguá contrlbuír para exigirafim de fttmglf um Iodo e nao um ítm especifico. isso, está muito mal localizado DO último artigo do

Quanto ao uso d� nom� do Baepeadí, que. o correspondente, pois ailda tem uma" coisa" ver com Oll alunes da "BSCOLA JAMED" e leu' corpo
caro correspon�en�e dls,se, nao haver nada uma cousa outra. Mas já que foi tocado Disse, assunto, e pera doeents por Intermedio dêste semanário, vem a
com a ?utra, fOI Citado uOl�amente para comparar se que o cidadão fique mais por dentro do que ae passa público agradecer a colaboração recebida do DO.
a capacldade de acomodação d� um e �utro clube.

em Jaragijá, não' é novidade que todos aquelas reln-t Prefeito Municipal Senhor Hans G. Mayer. Referi
Creio que a�orll en!ende.u. �ontlpuo a afumar que o vidicações já foram tratadas. Fomos à Florianópolis mo-aos à condução fornecida aos alunes, até a
auror d,,? ú�llmo artigo, _publicado sob. o meu título, diversas vêzes, mantemos contactos com o antigo e cidade d� Blumeneu para prestação dos exames.
A Falencl!l.das Socl,edades, DO lornal .�orrelo atual g9vernador, enviamos memoriais insistindo no Kscola JAMED

, do ?�)vo n.. !.638� eonnaua por fora dae lItlvl�a.des seu atendjmeuto, A Câmara Municipal, de Jaraguá Coôrdenador - Flôre_ Freiberger
socrars em lar.agua do S�I, e quase nunca .prtstlglan, eSlá constantemente assediando os slroe dirigentes do Presidente :- Sandro Leasmaua
do

.

os accatec. tmenros, .POlS durante 08 dols anos e INPS e do SeSI, para que se iniciem III construções .--------0-----------.d I d B di uce ví I "
................�....�..... ._.._.,._......,_"....

,_"._,._,._,._,"meio c?mo Ire!or_ socra o aepenm, po .. "', o já prometidas. Como vê, não reatamol conseguirBOS belles. Esta rao p�r fora d� .ocle�ade.que _

ache nada por. meio de críticas em jornal; não adianta len. " Uque uma vez um P!e�ldente eleito, lera obrlg��ao �e t,ar conseruir' alguma apreseR,taDdo os problemas nos Escrl·to'rl·o Jur'ldl·co Conta'bl·1,c�rregar o c�u?e SOZI��O, sem lembrar (! partlelp�çao jornais, o que adianta � 'r atrás das soluções, e nós 'J" ' "�'Idl�eta. d?s SOCIOS. FOI I�SO que a�onteceu _DO ItlJ)ara. vamos. Não estamos fazendo blais nada do qUe nO$-
E.m hlpotese a�guma qUIs. tranafem li aluaç�o da atual

sa obrigação, pois estamos reinvidicando o que é II "d.lretorla, em 'Cima do crítico. Temos �mbrldad� �ufl.. nosso. Eslamos insistindo em cÍlna" dos homens que II Max Roberto Bornholdt IIcl:nte para responder pela nossa gestao •. Se o .ta)ara são bem pagos para atender nossas. necessidade�, " IInao fOI para fre�te, fOI quase que exclu8!vameore por Existe essa diferença, meu caro correspondende. Nós Luiz Henrique da Silveiraculpa dos assocl�dos. �amoa provar maIs uma vez que aceitamos bses encargos em sociedades. É tudo II ',','que .o.corresponden!.• nao" tem base .do que escreve. de livre vontade. Nós gosta.r{amos de receber Ilgu- II-A'DV O GADOSN!l .ultlma AssembleIa �ei!lhzada, envl�!!10s para cada
ma coisa para fazer êsses serviços, mas não é di- II II80CIO� um ]emt>rete, aVlsc1l�do da reu�lao. Queríamos nheiro, não. É apôi�, é estimulo. Se não nos pagam II '

.

' IIo R_Ja��r num�ro de aSSOCIados p?�slvel, para troc�r. com isso, nó. canumos, perdemos o ânimo. " l1l1Thtn\ 1Thtn\MTl'NIf"'i tn\� v..r � 10) tr � � "se Ideias, enfim encontrarmos apoIo plUI Dosaoa ,m� .'
. .' Jl .JUJ\UI llJ.I\UllVll.ll \Ur\Ulu) � ..8\ll\.Iij[.ß\.�tént'os. Resul.tadQ:, C0!!1pa�_ceu ,a. direto_ria. _e .. _UM, "'� S.!.?h�r�.�orre�pondeDte, !aç� �'!I f�,:or... Ja.�agua .I, �."". � ... .... "

_

.

.. '

"
! IIA5S0CIAotr,-"'q.tle fór·o Dr. Guido Pischer.l>ergunto do S:1l� •. Compre 11ll� título do Ira!ara' Tê?l� Clube, e II ,Contador' nDOVameQte:" É a diretoria culpada disso. A crflica qu.e cllnd!.a�te�se a presIdente.�m agosto. �!oxlmo. Vença II IIfoi feita dlveria str em tôrno do associado; e não da .. elelçao e .!'oD�a em pratIca SUIiI ef,lclencla que apre

II Registro de Firmas IPI "dir.etoria. Um indivíduo que gosta de escrever em jor- goo� que. nao tl�n�amos. B reze. Ileze paua que sua

Dill necessita' de informações 'concretas. Apure o cul· Jre�tao se)1 um exilo total. II Escritas Fiscais Imp. Renda "
pado e o ataque. José Carlls leles I. , II

G E E ß· a g r'a 'd e c e II Coaf·tabilidade IICNMpS II
.V o· c ê ._

_ I,', De esas Fiscais
FGT'S ',I(Ação de Usucapião)

. __
..O Doutor Milton Cunha,\ Juiz dê Direito di

Adulto., DOS trouxeram algo de grandioso ',', ' ,

'

, I,',Comarca d8 Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oa·
a 1.& FIEL -, à nOlsa terra querida. Av Mal Deodoro 210tarina, na forma da lei, etc.

NOSI08 l'QVenll corações não podem sileDoiar, II ô,'. ,
.' nFAZ SABER aos que o presente .edital de

" "eitação, com o prazo de tdnta (30) diaa ,ireM ou
e por isso usamos a coluna d'ate _emanário para " .

-

,

dizer, a tode. os promotores, ,colaboradores e au� .=========.====:;::======.dele conhecimento tiverem, que por parte de RO.. .

SALINA AMARAL WERNER, residente e dômioi xiliares desta proQloção, um cordial e profundo _;.. ..........-...-----x------_-__.
li.da nesta cidade 8 Coma'rca, foi requerida uma' O B R I G ADO. 1 I
A"ão de Upuoapião, para a,dquirir o domínio do Jaragua do Sul, 24 de Junho de 1971 ! A .. e n 9 a o ! l�

A Diretoria do GEHlB deseguinte imóvel: "Um terreno, situado nel!lta oidage, Colégio No,rmal Divina Providincia 1 F a r m, á c i a C e D t r a I !• rua Henrique Piazara, oom fa área dO·e 4: 631,40 1 ' ,m2, e seguimes confrontações: rente a este com
1 !38,20 m na rua Henrique Piazeta'; fu,nlios a· Leste comunica a seus 'clieotes e amigos que ,éOIll 36,50 m na rua Expedicionário Gumercindo da Atenção, Fazendeiros, Agri- i transferiu 8uas jnstalaçõQs para a Avenida ,

Silva; extremande ae Sul Bom '124:,00 m em tet,ru cultores e Criadores. O sucesso 1 GetúUo Vargas, 198, entre a Com. e Repres. Ida Ind. de Artefatos de Borracha "Wolf" Ltda. e i de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Casa !ao Norte com igual metragem em terras de Helena do Censo Agropecuário depen- I Pernambueana8. esperando eonti,nuar mere- iKehlbert e Bruno Wolf." Feita 8 justific8Qão, foi a
de da exat-i;dão dos dados for- I cedor de vossa confiança e permanecer ao ImaS'ma julgada procedente, por sentenQ8. E, para .li

_' inteiro dispôr dos prezados lenhorel.
que chegue ao conhech,umto de todos intere8s�dol necidos aos r e c en s e a d o r e s. 1\ _ .•._

1
8 ninguém alegue ignorância, manda o dr. Juiz de 1 IDireito expedir O present. edital, que será afixado no Aiude a fazer o Censo e co- J

. '

A c h, tun 9 ! !looal de cOltuml", séde diste Juízo, às poriu do Forum labóre com o Brasil em De- 1 Z I' A b k !e por cópia, publicado na ferm. da lei Dado e
!' e n t r a pot e e!,passado· nesta cidade de Juagui do Sul, aOB oito senvolvim,ento. � "

,
dias do mês de junho do ano de mil nov.centos

81
' teilt seiner vornehmen Kundllchaft mit, dal8 !

Betenta e um. Eu, fas) Amadeu Mahfud, Escrivão, �====================='l, I. die In.talationen der Apotheke jetzt an der Io subscrevi. (as) Milton Cunha, Juiz de Direito. ,-----------------.--- Av. Getúlio Vargas, 198, zu findep __ind, IA presente cópia confére com o original; doo fé.
r-:-- V E N O E _5E -I I zwischen der fii'ma Com. e Repres. de Má. !

Jaragoá do 8ul, O�/junho/1971 I_;__
. i" quina, Agrícolas "Tobatta" und Gasal Per- 1

O BSCl'i,io, Amldea Mahfud 1 Casa dG' lnadeira com Iodas as instalações ! ::u:.��:r�:!' i':t� weiterhin gute bedienung !8x14 e �e!t",ectivo terreno - Rua Emilio Stéin, li ,
18,000.00. .------ ....---X--- .....----_X

. . ,-\,

t CaSá, de madeira com todas as instalações e

respectivo terreno - Rua CeI. Emj'lio Jourdan,
fundos, 16.000.00.

1 Casa de madeira e respectivo terreno, li Rua
Cei. Emilio Jourdan, fundos, 10.000.00.

1 Casa de alvenarill semi éilcllbadd, �OO mts!. e

respectivo terreno - ii rua Cei. Emilio Jourdan,
fundos, 2i,OOO.00.

,

A Chefia do 16.0 Distrito Rodoviário Federal,
traz ao conhecimento público a alteração havida nos:

Coeficientes tarifários a vígorarem a partir de
1,· de junho dé 1971, nas líahas tnterestaduaís.

,

, ,

(Cr$/Pals8geiro/Quilômetro)
Asfaltadas 0,041353

Florianópolis, 27 de Maio de 1971
Hildebrando Marque8 de Souza

Bng.o Chefe do 16.· DRF

,AgradeciInento

EDITAL o

Repr'e�entação l
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. desej a re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL-à base de comissõ@s. Favor
dirigir-se ao Sr. À. J. da Silva.

Oaixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ!

I

} ,

Ibsidinoia: Dr. Merea
I

Ramol, �U.... ICO_UlE".lI.. - 8AN:l:A e.A.:I'.à.._IJI!!If_
-----------------------------------------1 , ��----__------__� ���__--__--__---------------- ____

Bsluda-se condições de pagamento, informações
eom,

I
Victor. Zimmermao ..'; n/cidade•.

,-- Dr. Fra.eiSeo Aatoaio Piccion�
:H:t.D'IcO' ... C_JR_�. 1�

.

(O.P:F.) N.o 0043114379

Ciraraia I CUtuca de Adultos e Criant81
Partos - Doen911 de Senhoras

HQSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ.
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Dia 17· de .Iulho
no a.A. B·flEPEßDl

- Baile das Fé:rias
Orquestra "Beppi" e seus· Solistas",.

"P.·o V O. O que foi a
l.a 'FIEL

Xaver WeigertJar��guaeri.se
por Xaver do que Franz, .dla impulsionaram o Xa mente, um lar em Jaraguá
êste cidadão honorário de ver pera e Nõvo Mundo e, do Sul, Franz Xaver Wei
nesse cidade, illgum dia mais precisamente, pera é1 gerI, encontrou em Jaraguá
nascia na Baviera, Alerne Arnerlca Letina, onde en- do Sul o cslêr humano
aha, quando o calendário centrou um Brasil de bra- que, talvez, não rlveese
marcava 8 de março de ços abertos e um aperto enconrredo em outras ter-
1903. Destinos que Dão se de mão fraterno no Estado ras. Uma questão de sim
podem pesqulser, algum de Santa Catarina e, final- palia e" vamos dizer, de

,

amôr à prtmetre v ist a.

i.::'·'iE·BiÕiS�'·'·M"ii"··"WíTHiLM··:··S�'-Al if.z��i;r;11��J:Ji�
( q atlvldades na FÔrça' de Luz
g "

-

B de jarafuá, em 15 de ou-

g ,

R d d d �J rubre de 1925, quando l1

�;:: "., ,e v,

e,
n - e o r a b nossá cidade não passava

:) de provincia, distrito de

B RAHMA CHO PP 8 Iolnvtlle, muito pequenina
8

'

�J .e mal podendo dar es pri
� _'

'

�� meíros passos. O próprio

�
:' "Correio do Povo" rrnh ..

=.' J
'

d SI' 6 anos de idade. Éra a

em aragua ou, 3 época dos homens deste

g...� Al V'
B midos. Kellermann, naquela

8 .' to ale do 'l laiaí. e, agora � �r,eo�:, éC�e�::t�::lIe� j�.r::.�
lo:.: �� fuá, e o l''FraQZ X lJ ver

l tam b �m in tegrand.o-s� Ra � Weigert deu aquela "mão"

�.:: G d FI
- ,

l- : pare que chegeesemoa aos

ran e orlanopo IS, 3 dias de hoje. Muita. coísa

�'
�J engraçada temos ame,alhel'

onde além dos seus produtos revenderá �l do ao longo ,dêsses anos,
oo.' o

"
.

:i que contam como foram os

f: B R A' H M A C H O P P � primeiros anos em que li

fi
.

o , ' ,

,_ �J iluminação 'pública ia da
C:'

o

,

•

• :� Casa Comercíel do Coro-
cr·.····•..,1r····.····\.··.·······,��c;..,··.·,,·,:·.·'\··.�r····.··.· ..t·.···,·.·'r·.· ...••.. 'r·.:.····c:·,·�·�·;t,·····,: ..··.····,s nél Grubba até a passarem

de nível, ne Mal. Deodoro.
As baterias de vidro en

travem em ação, quando o

locomó�el óão dava' o ren'
dlmenre deselsdo, Si para
nós hoj� é divertimenlo,
para os de então tora uin
drama. Por isso que aindd
se diz que, com eletricidllde
não se brinca. Frllnz Xaver

I
Weigert é com.o uma rocha.
É indestrutível. Até hoje
não 'rejeitou um serviço.

. Quer, como tr�balhador,
quer como supervisor. A
sua capaCidade é inestimá
vel. Só G dia que deixar
os serviços é que se vai
sentir a 6ua f(llla. Alfredo
Krause já mencionou êsse
reconhecimento. Seus ami·
gos recentemente falecidos
- Ernesto Czerniewicz e

Vict.or Gaulkt, 'procJatna
.

vam' as qualidadee do Xa
v.er Weigert. ,O Xaver é
um homem completo. ;Seu
amôr ao .trabalho é imefiso.
:rÔdos reconhecem nê I e
essa qualidade que digni
fica um homem. Mas o

Xaver, hoje,' não' é mais
um jovem. Ás 14,30 noras
da �ia ], de maio de 1971',

I
êle entróu para u:n pedodo ,

de tralameolo de sl!úde.

Ao férmino dos 15 dias,
passou a gozar os 45 me-

recidos dias do férias. E.
para nossa surpresa, em 9
de-Junho de 197t, o nosso

querido Franz Xaver Wei
rert, entrava em 'OZO de
merecida apose,ntadoria,
'depois de tér completado
42 anos e 40 dias de bons
serviços prestados à cole�
tividade de jaraguá do

=-------,----------------

Sul. Um exemplo que me os seus companheiros de
rec,e ser seguido pie los trabalho do SetorCELESC
jaraguaenses. Slibemos de j_raguá, aplaudem a

que mui t o li colégllS de sua justll aposentad,oria,
'rabalho j6 não estão mais aPós taDtos anos de ser

Íl2sta, lerra para' aplaudir o vjços prestados à coletivi

·1 "esto de nosso INP�. Mas, dade. Certamente li direçãn
�����������_I���I���������������� e� compensação, ,ôdos haverá. de promover as

CORREIO.··OO
4,.NO UI - JIA.RA.OIlA.' DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.639SABA DO, 26 DB JUNHO D·B t 971'

Franz
O nome de Franz Xever

Weigert é respeitado em

rede " Ieragué do Sul
Modesto e, às vêzes até
humilde, êle ae ímpôz à
consideração dos homens
que querem bem ao nosso

Município. Mais eonheeldo

,Aplique seus recursos
-

'

em Jaraguá do Sull
Participe do "

-'.

Co�sórcio Jaraguá Veículo,s
OFABULOSO

I Fuscão 1500POR APENAS CR$ 160,00 MENSAIS

,I' (Já considerado o nôvo aumento)

,SORTEIOS E LANCES:
Seu carro usado valerá co,mo lance
,Lance não c�ntemplado será devolvido
Os lances yal.erão como

o antecipação de mensalidades'
--"';�I>oMI_!iiJ,"'1ap.---,

Rigorosamente de acôrdo oom a Resolução 67 do Banoo C�nttal
.

Inscreva-se na ..

JIl!ltJaraguá Veículos S.A�A
Avenida Marechal Deodoro, 93,0

R8fand.der

Jaraguá do Sul ,S. Catarina ,AatorIZl�o

demarches, 'para reconhe·
cer no Xaver as qualida ..

de. do verdadeiro "Brasil'
p'ra frente"'que êle sempre

I

foi. A 'essa iniciativa DOS

aS$ociames, comovid,.·
mente.

A analise desapaixonada dos fatos cotidianos,
o exame cauteloso de quaisquer evento-s, o balan
ço criterioso do resultado de qualquer promoção,
86 poderão espelhar a realidade do presente e a

concepção do futuro se refletidos na visão retros
pectiva do passado.

Retornando, pois, no tempo e no espaço, ao

saudoso e írreversívo pretérito, repisando a cami
nhada por onde desfilamos nossas preocupações e

esforços, situamo-nos no presente, despertamos pa
ra a realidade e nos perguntamos:

O que foi a 1.a F I E L Jaraguaense?
\ I' -

Foi uma aglutinação Je fôrças, foi uma soma

de esforços para o embasamento cultural de nos

sa comunidade, para o descobrímento oportuno do
OUTRO. Foi uma realização pesscal do individuo
em beneficio imediato do grupo, foi uma maneire
de servír desinteressadamente para uma semeadu
ra pOflitiva e premíssora. de 'farta messe. Foi a vi
vêneía de uma idéia-realização em que o [ovem
se amoldou à liderança do adulto .para a eonere
tiz89ão de uma tareia responsabilidade. que' ímplí- '

cou na . sua adequação à dinâmica e à respcnsa
bilidade de uma emprêsa, envolvendo livres, cul
tura, orienteção, verdade, participação.

Foi o antídeto do bom livro contra a revista
p�rversa, da boa leitura contra a' porn(,)g,rafià, àa
boa formação contra a perversão, da formação da
vontade eontra

:

o embotamento da mente, foi o

apanágio da forma.Qão do individuo pela ação do

grupo, do eapargímento da verdade para a CODS

trueäo do homem, participando dela mãos, íntelec
t08 e cÓfações.

'

Foi a aproximação de iâades pela eliminação
de tensões, toi vivência social pela convivência
eeolõgíea, foi diálogo de gt'ra9ões pe18 semea'dura ,

de encargos Yisand� à colheita de responsabilida
des, foi a conscientização do jovem para a realí
dade da existência em que sua participação, sue
contribuição representou o desabrocnae de poten
cialidades para se poder aquilatar sua valorização
diante de um paralelismo em que Ie situam, de
um lado, a vida da 8scola e" do outro, 8 8scola da
vida.

'

Foi, em última análise, um'a prestação de ser

viços en. que houve doação, uma promoção ,de
cultura em 'que mãos estendidas ofereci'am a arma
do livro para o 'df!sarmam,ento dos corações.

E, nesta hora de prestação dli contas, é com
o pensamento voltado para' Deus e para a magni
tude dos ebjetivos da FlEt que nos anima� ai

,

perspectivas do trabalho realizado pela Q)eSffia,
cuja filosofia, londe de ser ideológica, �onfes8io,nal,
política on comercial, pode ser perfeitamente d�fi"
nids e expressa com as palavras qne sublimam. a
beleza de conteúdo do exórdio da Declaração dos
Direitos Humanos:

-
,

,

'.

"Se as GUERRAS são defhtgradas na mEinte
dos ,hoQlens, é na mente dos homens que havemos
de montar a defesa da PAZ".

,

Jaragua do Sul, junho 1971-
Prof. Paglo Moretti ...:... Preso da Oomissão
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