
"

A, SSI STA' A 13a., EXIJA ,.� Exposiç'ão' Industrial de Jaraguá do Sul,' no Parque Agro Pecuário
"Ministro João Cleophas", de 25 de Julho a 1.0 de AgOsto de 1971.

Uma mostra especial agro-pecuária dará aquêle colorido, de homenagem ao "Dia 'do Colono" e,
em homenagem ao 95.0 ano de fundação de Jaraguá do Sul. Será uma íesta inesquecível. Vá e leve a família!

Orgão de maior penetração no tnterior do nordeste catarinense
------------------��--------- ---�-------------------

Fundaçaó:
Artur Mill.,

JARAGuA DO SUL

DiretOr:

euaêNIo VffOlt aCIIMÖau!l.

"

lmereeeo na:

S.c/..l.Je G,.llc. A".nltl. Ltela.

Fundado em 1878
EmanCipado em 19S.Ano LII N.O 2.640JARAGUÁ Do SUL (S8.,nta C811.rina�

C'am i n h ã o C�Dt!ibuição Prometida a
Sindical '

,

E t d' d No B�asil� ó. prejBizos tos Indlretamente, subretn-

Tan', que, pa,ra' d",01tD.oe6cr1eltodL,I·sepio_� q1u'e175o' S ra a a c,usados por acldentes no dopelasemprêlaaafetddas.
� � 'trabalho em 1910 - 2 por O orçamente da Untäo,

, recolhimento da coarrlbuí- minuto - foram avaliados naquele ano, !oi vot'a.tle
ção sindical, poderé ser Banana I em 10 bilhões de cruzeiros: com reeelra de 19.194 mi-

B o'mb e ,1- r 0"'9'
.

feit.. por tntermêdledo, 2 bilhões de CUSIOS diretos, lhõea, O. acidente. repre-
, B II n c o do Br,asil S.A, • representados por despesas seDtlll ..em, portanto, 5ã%

Caixa EconOmicll Federal O leeretariO dOI TraD� do INPS, e 8 bilhões gas- da receita federal.
e ourres earebelectmenros portes de Estado, Peulo ':"-__- --__-_------_

bancários que vierem a Maluf, anunciou que as

interesSilr se no recolhi. obras em 'execuçã& Da

menro, desde que requeí Rodovia da Banana 88

ram 8 neceslária auloriza guem em ritmo acele,rado ,

ção 'do Banco Central do e deveri� estar conclui

Br'ilsil. das até janeiro de 1972.
Salíentoa que os serviço.

---------------' vêm sendo grandemente-

Feira Internacional ��:�u:�sa�o·ri:!a�éce�:"
rado 'dos trabalhos tende

nosso representante, pois . de Berlim'
-

,

" supe,rar este problema. iF,
,;====='=.======-============;\

estarão melhor ,Iparelha·. A construçãe ,da estra-
dos para c o m b ii t e r as De 20 iii 26 de setembro da ligura: entre as lIJet1Ss
chamas...�...... �"." ..Ao",�o,rr-�nr.e.... a:�o"""rean�",r. �irorLjta''!!''dj4o,�}.a��...,"'eové�;p�fla','r,:_·"J;;;================;=:====:i:;=====;;,=======:;====; se ii ii Feira' Infernacio""olll' UI!> _ I' N \Vl.

'p"
li. - ....

,

'H
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'1 CM' � ,d�.\ Berlim, mostre incluída foularmente importante
"

- artlcl'paça.o'· on r o sa: " .

\ ��e��.eR�:ri,� i������sa�:s �:::d60 pJt�t;���o�hl�n��
'-

'. . . _
deverão dirigir-se'"�à ·ca melheees: condições. para

O DIÁRIO Oficial do Estado, edtçãe de 18 m&lra de Comércio Teuro a exportação da Banana,
do mês e� curso, publicé!_ o d!monstr�tivo. �I Brasileira, -ao Rio de 'la· principal riqutlza da re-

.neclldaça•.do ICM (lmpõsto :sobr� C1.rculaçilo aelro,: que dará tôda. as giio: anualmente, são
de Mercsdorfas) reíerente ao mes de abril passa. informaçõ-es relativas à embarcadas no por.to de
do, divulgando números que merecem ser anell- citada Feira. Santos,'para o Exterior,
sedoe com certa profu,ndidllld" por evidenciarem ce.rca 'da 6 milhões de'
as refericlas cUras posições iateressllntes em têr- toneladás da fruta ..
mos de bPote,nciallid ..des fregion.ais, asPbecto que' é ·R O d O I,,�o,sempre om vo tar a en Qear, não 80 a inleilçiío I'
de eovaidecimenio' ou coisa que o valha, mas por A I e X'a ,od f'e

J I

uma que$lão de justiça.
,Join\'lIIe, mostra� os 'números Im aprêço�

conHnu. liderando na' arrec'adação do ICM, lendo· F i e d I e r
se registrado elfi abril passado o seguinte quadro
eslal(slÍce relativamente aos 25 municípios dé
maior contribuição: 1, Joinville, Cr$ õ.899,�48,24;
2. Blumenau. Cr$ 4680.652,78; D, Lajes Cr$ .•.
1.9�U584,ãã; 4 Tubllrão, Cr$ t 149.682,40; 5. Fio.
rianópolis, Cr$ 1.401.361,75; 6, Brusque, Cr$ ..•
1:316.064,30; 7. M.fra, Cr$ 933,453,7.5; 8 .. Ji'u.guã
do Sul, Cr$ 893.212,13; 9.' hajaf, Cr$ '834,841,78;
tO. Concórdia, Cr$ 698.838,90; 11. Sã,o Benlo do
Sul, Cr$ 595184,22; 12. eh.pecó, Cr$ 593,741.63;
t3. Videira, Cr$ 511,69t,�6; 14, Criciúma. Cr$ ..•
538.291,60; 15, Caçador, Cr$ 478.912,60; 16, Co
nOlDhlls,. Cr$ 434 466,18; . 17. JoaçaDiI, Cr$, .•
390551,56; 18. Rio do Sul, Cr$ 383.731,52; 19.
Palmeiras, Cr$ 345.166,30; 20. Curilibanos, Cr$ .•.

ã36.131,30; 21. Ind.ial, Cr$ 311040,40; 2'2. Rio
Negrinho, Cr$ 281.141.00; 23. Mondaf e Meleiro,
ambos com Cr$ 261818,89; e 24. São Miguel do
Oe�ie, Cr$ 213.97�,91.

O n.orte catarinense, do planallo. ao litoral,
incluído o VJ11e do IlllPOCÚ, vê-se, 'Iem na relação
Bcim .. cinco municípios marcanlemente posieion.
dos, ou seja, Joinville em L, Mafra em 1" Jara,
r.Dá do Sul em 8., São B�nto' do ",-Sul em t t.,

. Cauoinhaa em 16., e Rio Negrinho em 22.,lugar,
delalhe que diz bem da pujança da revlão em

que Joinville é' líder naturili, pelo desenvolvimlnlo
que experimenla e ,ela sua óo'ável éonlribuição
aos cofres públicos, nas três fa.ixas das ilrreCI'

daçõ�a gerais.
Idênlica relação constala se DO Vale do Irajaf

do qual Blumenau é líder e osleota o 2:, lugar no
conjunto geral, com Brusque em 6, Irajaf em 9.,
Rio do Sul em 18., e Indaial em 21.., lugar. De·
'monslram as regiões lideradas por Joinville e

ßlumendu, portanlo potencialidade que amiudada·
mente é juslo mostrar., em reconhecimento ao tra·
balho de seu povo 8 para um justo pêso às suas
reinvidicações.

,

Transcrito eie "A Notícia", 267°6.71

No dte 29 de Junho de rea,1 tmporrâncta para. a

1911, o depurado Oetacíllo corporação que nos ültt
Pedro Ramos, apresentou moa 5 anoa teve 15 Inler
fndlceeão no Plenário da veações, s e n do 14 em
Assembléia Legisloliva, em Jaraguá do S.u,1 e 1 em

que se soucua ao "Exmo. ôehroeder. Os integrantea
Gov-ernador, e qui P cl r o

Corpo de Bombeiros de
Jaraguá do Sul, com um

ceminhão til n que, com

bomba especial pera com

bale l2 incê�dios. O torne
cimento, da viafura pa�a o

Corpo' de Bombdtos é de
\ .� .', .

'

.. '-.ao.' �

do Corpo de Bombeiros
es t ii O exultentes com a

oportuna intervençio do

Sábado, 3 de Julho de 1971
/

Custo de Acidente: Bilhões

\

:
.

Cooperar com o Censo
Agropeéuärío é ajudar o Brasil
a desenvolver um setor da sua

economia em ritmo mais ace
lerado.

Necessitamos de pel80as que tenham bom
nive1 de instrução. conhecimento. .. expe
riências nas seguintes atividades:

-

Auxiliar de Mecânico
Correspondente

Oferecemol balD salário inicial e ótimo am-
,

bi8Q,te de trabalho.
Anuncie Da"'

;"Correio 'do Povo".
"

'"'. .

Seu Anúncio
Causará
Boa Impressão.

Infortnações m.�jsl detalhadas no Departa
mento Pessoal da:

,

JDdáslrias· Reunidas .

Jar�gua', S. A.
Às 14,10 hs, do dia 23

de Junho de 191t, nasceu ."=o======�_""""� =============;==================

no Hospital e Maternidade

��::������:!.·�;��J�f Implantado o aódigo Postaltismal deverá receber o

pomposo nOJße de Rodolfo A Emprêsl Brasileira de os dois últimos o logra;' cial, pois o usuário, terq
Alex.ndre Fiedler. Aos pa- C o r r e i o IS e Telé.g-rafol douro ou localidade. Para que conhecer' e uUlizlr os

plis e ao ,m e ni n o os iniciou a' implantação do efeito do código de ende- números, do códiliro dos

cumprimentos desta folha. Código de Epdereçamento reçamento o 3rasil foi di- seu. eorrespondenles, além
Pos lai em todo o terrilório vidido em 10 regiões. A do seu. próprio. A EGT,
nacional. Segundo o direlor região' zero representa a' eSlá iniciando' I ii m b é m
do Dep,artlmento de Ser· éÍrea da Grande S. Paulo. ampla.. camplnhas de es
viços J;»oslaia da ECT, A região t compreende o clarecimento público. Um
brig, José CarIos Teixeira BSlado de S. Pauto; are· Guid' ,Poslal Brasileiro,da Rocha o código tem gião 2, Guanabara, Rio de
por finalidade afaslar o Janeiro e Esp(rito Sanlo;

conlendo p código deveréÍ
irro no encaminhameglO a região �3, Minas Gerais. ser habitualmenle conlul·

ESlá loma.do cor.po a de correspo'ndência, pro Bahia e Sergipe es tão t.<to. Mesmo manualmente
'Idéia de se montar uma vocanclo alrasos Oll enlrega compreendidas na região como ocorre na maiori.· \

exposição de pi n tu r a, O novo sistema cODsiste 4. Pernambuco, AIAgOIS, das éidades brasileiras, e

mostrando aos jarl.lguaeJj· oa inscriçio de 6 algari& Pliraiba e Rio Grande do processamenlo será mais
ses os seus artistas de mos no envelope da Clrla Norte. estão na região 5. rápido para • correspon
casa. _Diversas pessôas nos ao lado do endereçamento Na região 6 elllão Cea,rã, dêhciiJ que ostentar o Có"
rem procurado, 'sugerindo normal, permitindo uma', Maranhão, Pia.uf, Pará, digo.· Por exemplo, uma
uma exposição. Assim é idenlificação mais rápida Amazonas; Acre, Amapá e carla que contenha ,o nó
que, denlro em breve de pelos operado'res da sepa· Roraima: A região 7, o mero 79996, será encami
verá ter .Iugar uma r�união ração da correspondênciel Dislrito Federal e os Es-

,
com oyice-PJlefeitc, guan- nas a gê D c i II s. Com ii tlldos de MaIo Gross'o, nhada para ii localidade
do, enlão, serão . traçados, i'Dauguraçiío, em brev,e da Goiás e o território de siluada, segundo o código,
os planos de realização de triagem eletrônica nos ser. Rondônia. A. regiiio 8, na regiãQ 7 (Distrito Fe ..

mais movime�to (lrt.fstico�; viços poslais a ado'ção de Paraná. t Sta. C41arinil e deral;Goiás, Mato Grosso
cullural. A exposição rea· um c ó d j g o tornava· se a região 9 representa o

e Rondonia), na zona 9 e

Iizar-se-éÍ nas dependências indispensável. O número Rio Grande do Sul. Cada DO setor 9 do BSlado de
da Bibliotéca Pública Mu� de código é formado por .região foi dividida e,m 10 Mato Grosso e 95 o 10-
gicipdl, durante os di.s (' fi algarismos. O primeiro ZODlil qu�, por aua· vez gl'adouro; que é Coronel
.a 7 de setembro de 1911, i;ndiea a Regi,ã'o PoslaI, o f o r am . divididas em 10 Sapucaia, ao sul do Es"
como parte' i'n,telnate da selirundo a ZOOI Post.I, o selorel pOltais. HaveriÍ tido, na' fronteira com o
Semllnl 'da, Pátria. terceiro 9 Setor Posral e urna c;:erta diticuldlde ini, Par.Juai. (AABe)

J,

. .

Exposi'Oão de
Pintura

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



CORREIO DO' POVO _; Sábado 3-7.71

"

Pagina 2

"CORHflO DO PBUlI" C:::-CO�Ministério dos Transportes r===-==o==-========�
Fundação: firtur Muller _ 1919

MUD A S Departamento .Na�ional de �s�radas de Rodagem II Escritório Jurídico Contábil II
FrutfFéras e Ornamentais 16.· Distrito Rodoviário Federal' II n

"c���t:s:oJp�nv�!�t�t�a. Laranjeiras, Paoegueiros,
Gabinete da Chefia II II

·197) - Kakiseíros, Macieiras, Ja- C O M UNI C ADOn Max Roberto Bornholdt n
Eugênio eU�:oSchmöckel botioabeiras, etc. Roseiras

.

A Chefia do 16 o Distrito Rodoviário Federal: II L· H
.

d Sílveí II
Dahlias, Ca�élia8, Oeni- traz ao eonhecímente público a alteração havida nos, II UIZ. ennque a I veira II

ASSINATURA: feras, Palmeiras, eto., etc Coeficientes tarifários a vigorarem a partir de II A D V OGADOS' U
Anual '.' .. Cr$ 10,00 1,0 de junho de 1971,\ nas linhas interestaduais: II 41Semestre . .'. Cr$ 5,20 PEQAM CATÁ.LOGO

II II .

Avulso • • • • Cr$ 0,20 'T bIT (S/ Q
.

)Número atrasado CrS 0,22 ILUSTRADO
/

'. aAl
a �po �:ral:��Sa������5:]IÔmetro ItlllID)([l) �((})MllNG(fl)§ V..�1RGA§ IIENDERÊÇO: Leopoldo Seidel

II Contador
.

IICaixa Postal, 19 .

HAvenida Mal. Deodore, 210 . CORUP.Á -

II
Estradas revestidas 'com mste- II

. \

IIJa,raguá do Sul - S. Catarina R �

t d F' IPI_______-___: c:::::::o��c:::;::.c::::::ac::::::a rial silico argiloso 0,051843 II egls ro e lrmas. n

S O C I A I s II Florianópolis, 27 de Maio de 1971 � Escritas Fiscais Imp� Renda II- Hildebrando Marques de Souza
II Contabl'll'da'de ICM

.

II�====== =======!! ' Eng." Chefe do 16.0 DRF
Dia 07 II

D f F" INPS
II

o sr. Antonio Pedri,
-

II e esas Iscais II
Fazem ànos hoje nesta cid-ade; .-- V END E 5E -I II FGTS II
- o sr. Pedro Winter, o sr. Antonio Vieira, 1- .

-

.

.

II , IInesta cidade; nesta cidade; 1 Casa dp ull1deira com todas as instalações II D II- a sra, Marta Romil- a sra. Olacir, espôsa 814' n E I � II Av. Mal eodoro, 210 n.x e rel!of)ectlvo terreno - Kua mi io öretn,da J. Heertel. em Ibira- de sr, Augusto Gesssr, 800000
ma; .

em Ooueõrdia;
1. . . II'

.

II
1 C d •.._..... .._......._,...,._.�.._......._,....,.... .._,......_,.....,._�.- a sra. Ana, 8spÔsa do o j I;) 'f e m P e d r o asa de ma eira com rodes as instalações e --------- -----..,..----.

sr. Pedro Luiz Scharehark, Schmid&, em Jaraguàzi- respectivo terreno - Rua CeI. Emilio jourdan,
em Cambira-PR; nho;" fundos, 16.000,00. V cl- o sr. Carlos Ohíodi- a srta. Izolde Lange, 1 Cisa de madelra e respecüvo terreno, 'I Rua en e ..s eni, nesta cidade; em Itapeeuainho. CeI. Emilio Ieurden, fundos, 10.000,00.

we:-e�t�;::?b�l�tldO Ro- Dia 08
.

1 Casa de alvenaria semi acabada, 200 mtsã. e
\ Fábríea - de Calçados e taman- ,

.
.

I
- o sr. Alberto Maffe· respectivo terreno - a rua CeI. Emilio lourdea,Faaem anos amanhã szoll], em Corupâ; fundos,25000.00. COS à Rua Joinville.

- a srta. Nels. Joenseh, - o sr. Werner Vasel,
�e8.ta cidade. nesta eidade; Eatuda-ae condições de psgemente, informações P bí
Dia 05 . o sr. Osmar Bartei, com, Victor Zimmermann, n/cidade. reços a com Inar .

. \._ a Ira. Julieta, espôsa nesta cidade; -

_

do-sr. Pàulíno Pedrl; .'
8 sra. VfI. Ru t h Inlormacões com Q Sr. Erwíno

",-.o SI:1. Hsnriqee Pe- Schneider Sch.alz, em Re,istro Civil hE para que chegue ao 00, Brandenburg.d
.

L PR S. Bento, tio Sul. . A Müll G bb (f" I
D ecunento de todos mandei

r., em ond,rioa-;
09 .

urea
.

u er ,r1;1 a., lc�a passar ° presente edital que
-, a sra. Silvia, espôsa Dia,

. _ dr:> Registro Civil do LOIS; Será publicado pela im reosa
do Ir. José Frutuoee; a sr,.. Inês, espos� mto da Comarca de laragua e em cartório ondeP, sers r;;�-"""

���.._....---

-"(I�-.o [ovem Waldemiro de sr. .Jo:ho. Maffezzolh, do Sul, Estado de, Santa afixado durante 15 dias. Se

.

.

'

Baumann. .in ,Tr�s .Rícs nelta cíaads;
,

.

.

Catarina, ,Brastl. alguém souber de ai um im- Dp. Reinoldo Mup.pa .

d;o; Norte; ",
..

-� ,

.'

.
. o sr, Ârtur Emmen Faz Saber 'que comparece- pedim nto c

g"

I i
".

L' \ Re-l d f t'd d
. , .

ibi d
. : a use-o para os 11 �,

.

.� o Jotem eOIljllr o- soer er, nes a �I, a e, ,ram no cartor.1(� eX1 'P o (os .íins lega"is.'
.

AD'VOGADO
W", em Garibaldi',1- - o sr. Jose Augusto d�cumentos eXIgl.d�s pela �e; AUREA MÜLLER GRUBBA'

'.' ..,

Dna, 06
" Stinghen; afim de se habdltuem para

'

. ,

"
, o sr. Martim Henn,' ., casar'se: t '. "

Otlclal Escrit6rio ao lado da Prefeitura
;_. a sra. Paulina, espô fu.-Jaraguàzinho; .'. � Á �8a do sr. Hermenegildo _ a jovem Isa M a r t a Edital n. 7,721 de23/6/71. ' J��:r=_�_D��.���.Mannes;

. Mohr, ne.Bta cidade. Ályaro Nicoluzzi e II __....�__.".� _.
_

__.....�__..... ��..,
- o Ir. Ü'Uo Schneider, _ Maria Celene Soares

Inesta cidade;
�a &ra. Maria Gascho ��� do �� Cópia de edital reeebi- ��������������!��������������

Henn, espôs8 do Sr. Fé um Jornal a do do Oficial do Registro
lix Henn Jr., em Garibal· Semço do Povo Civil de Corupá, lÍeste�
di: Estado. •

___,----__--------

Rua Angelo Rubini - Barra do Rió Cerro

OAIXA POSTAL: 136 FONE: 2066

fBEBiõÃSMU=WWfliMUlIiiiiiiiiiiii, JARA.GUA
'

DO SUiiiiiL_iiiiiiiiiiiii!ilÕiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiiiiiANiiiiiiiiiTAiiiiiiiiiOAiiiiiiiiiTAiiiiiiiiiRiiiiiiiiiINAiiiiiiiiiiiIiii
� Revendedor da �

I BRAHMA CHOPP I� em JaraguQ:
.d? Sul. I

I Al to Vale do ItalaL e. agora �
� tambem integrando-se na �
I Grande Florianópolis,

. �
� . onde além dos seus produtos revenderá ��
�BRAHMA CHOPPij&r��·�����,r�Y������'���!Y�Y$�r���v���ry�·"��YV,�bl�1��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__i�iiiiii__iiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

Aniversários:

Ele, brasileiro. solteiro.
latrador. nascido em Ja

--------------,--- raguá do Sul, domiciliado
e residente â Rua João

R e,p resen taçã 0. Bertoli, nesta cidade, fi-
, Ibo da AfoDso Eugenio

Elemento residente em CURITIBA, Nicoluzzi e Inez Gruetz'
.

d OORE d PR d' macher Nicoluzzi.regIstra o no '

.

o . esel a re- Ela, bra@ileira, solteira,presentar firmas desta cidade naquela fUDcionária pública Esta.
CAPITAL à base de, comissões. FaTor dual, nascida im Corupá,
,dirigir-se' ao Sr. A. J. da Silva. neste Estado, domiciliada

I
ß residente à Rua Vida}

.

Caixa Postal, 1398 R'amos, em Corupá. nes-
. CURITIBA - PARANÁ. te Estado, filha de Mario
______________ , Pedro Soares e Elisabeth

Spares.

Tacos e Parg_úels
Diretamente da fábri'ca, os mais lindos tipos e desenhos

Madeiras sêcas em estufas especiais .. Madeiras Selecionadas

'PREÇOS: Desde Cr$ 3,00 o m/2
Fabricação Própria - Pronta Ehtrega

Rubini Industrial, !ltda.

o Inverno faz lembrar malhas
de algodão, �, malhas de
algodão compra-se melhor
diretamente da fábrica.'

MAIOR VARIEDADE

I MELHORES PRECOS

MARIS.DL
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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FO�TE S VIV� S Jreinopara automobilistas Clube Diretores Lojista� Jarag�á do Sul
Entrevistando os A_t.gos'. .' Tem Nova Díretorín

por Irei Aurélio Stulzer - Niterói (RJ) Hamburgo (Impressões listas. Em parques de
Em reunião realizada dill 29 -de [unhe, nal

LEOPOLDO JA SS' (I) da Alemanha) - A cam- estacionamento junto às
.

N EN panha da F�deração Ale- auto-estradas e às estra dependências do Itajara: Tênis Clube, foi eleita a

Esta também foi feita por carta. Gostava, em mã d. Desportos, em das de primeira ordem Nova Diretoria, a posse Iíeou marcada para dia

criançs, de ver pesaar o sr, Leopoldo Janssen, curso há mats de um ano dispuseram se bärras fi 17 de julho de 1971.

garboso, num garboso cavalo. alazão, selim Inglês, sob o lema "Trimm dich",' XS8, paralelas e caixas A Nova Diretoria ficou assim constítuíds,
.

que era o requinte da moda. (Havia outro cavalo expressão popular que de areia para li) a I tos, Presidente - Aldo Píazera
famoso: 9 "Macuco" do Venâncio Pôrto. Branco, significa: "Ele' a as tuas proporcionando . assim Vice Presidente - Bertoldo Klitzke
porém). . capacidades físicas ao aos automobilistas opor· Secretárío - Henrique Geffert

. ° questionário que enviei teve a caridosa n fv e I das exigências", tunidades de movímen- Tesoureiro - Hermes Krueger
colaboração de J. Breuel e Emílio Silva. Mas é pretende melhorar o fisi· tarem es músculos e de Diretor �PC - Ivo Ewald

patente a presença do sr. Leopoldo Janssen. ce d. tôda a população ativarem a respiração e
. Relações Públicas - Yolando Vechi

Nascido a 15 de novembro de 1880 em .Blu- da República Federal da a circulação. Diretor Social - Walter Carlos Hertel
m-enau"de lá mudou-se para a localidade de Tlmbó, Alemanha. Empregados, Diretor S/Pasta - Ewaldo Schieww
então pom.ranos. donas de casa, secretä C lia d E

* Jaraguá do Sul, (SC), 29 de junho de 1911
.

Em 1907 psra. Jaraguä, vindo de carroça pelo rias, automabílístas 80- ampea e ducapo
(Clube Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul)

Rio da Luz. Sua primeira propriedade estava sí- frem d. falta de movi. Ctvla
tuada à mão esquerda da Epitácio Pessoa, mais ou mentes. A consequência O hesreemeato dd
menos perto das casas geminadas do Emílio Stein, são pertu bsções do sís - Bandeira e o cenro
Duma das quaís funcionou inicialmente fi. Escola tem � circulatório, úlceras do Hino Nacional são
Isolada do proíessor Heleodoro Borges. Do outro do estômago e dificiência8 obrigatórios, uma vez
lado, mais fronteiro fi. estas caaae o II campo de da coluna vertebral. Na por semana, im todos
futebol do Oatarínense Futebol Club, fundado pelo luta centra estas doenças oé eerabeleclmentos
Artur Müller.

.

da civHização numerosas de qualquer grãu de
Abriu uma serraria no Morro da Boa Vista e o i da des e freguesias ensino, públicos ou

encerrou suas atividades comerciais no armazem criaram mini- ginásios ao particulares.
de secos e molhados de sua propriedade. à rua ar livre para automobi
Emílio Carlos Jourdan, Onde, na sua gestão, Insta-
Iara a sede da Intendência Municipal.

Henrique Píazera, Intendente e papai, Benja-
min Stulzer, Iíscal geral, haviam' pedido exonera

ção. Papai já tencionava mudar se para Canoinhas,
como realmeutre ocorreu em abril de 191.0. Talvez
Iôsse por 'êase motivo. Sei que mesmo assim veio
consulta de JoinviUe se aceitava o cargo de inten
dente. Não quis. Então, por portaria de 20 de
janeiro de 1920 foi Leopoldo Janssen.

Eu considerava muito o cargo de intendente,
e achava que ficava muito bem nas mãos dêle,
Teve como aompanheíro de admlnístração o Afon
so Piazera, atualmente ostentando bela barba preta,
dígna dos seus 77 anos. (Maa, segurou-me, doseja
ir a08 cem). Outros cargos exerceu: o de sub-
delegado de policia em lQ12 e em 1934, e 1.8 su

plante do Juiz de Direito.
Não conheceu o fundador. Afirma, porém, que

o engenhelro 'produzia açúcar e aguardente e que
após a retirada de Jourdan ßql 1886 S8US colonos
Domingos Rosa, João Ventura e outros fabricaram
!9ucar para o g§:stQ.��(,ç_ol!h�cL_l!o terreno de Do-,
mingo Sanson, observei a existência dum.profundo
poço e alicerces cimentados junto do local do
ea'genho do Jourdan, e que devia ter Iuneíonado,
descendo para o mercado onde Jourdan vendia
açucar 8 aguardente nele produzidos; era do seu

conhecimento de que após os trabalhadores Do
mingos Rosa, Joio Ventura e outros ferveram
açucar para o. próprio consumo».

(Continua na próxima edíção)

I D�. Frucfsco Antoai. Píecíeae
:M:�.D TCO - c.'1Ii1t. 'lH. '1:Z"

.

(C.P.F.) N.o 004384379

Cirurgia e Cihuca de Adultol e Crianq8lil
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ.
Residênoia: . Dr. Nereu Ramol, �19

CCO_UPÂ - 8AJN�.A. C.A.TAH.JL1.•',A

Editll de Interdição
O Doutor Milton Oauha, Juiz de Direito da
Oomaroa de Jaragoá do Sol, Estado de Santa
Catarina, D8 forma da lei, etc ...
FAZ SABER a quantos o presente edital eí

rem 00' dêle conhecimento tiverem e ínteresser pos
sa, que per iate Juizo foram regularmente proees
aadol OI!! autos de INTERDIQAO ds GOTTLIEB
KARSTEN, braaileíro, casado, residente em Oorupä,
por estar sofrendo das faculdades mentais, sendo
requerente sn espôsa LONI GESSN�RKARSTEN,
tendo sido, por sentença dêst. Juizo, prolatada pe
lo signatário do prelllente, em data de 1.0 de abril
de corrente ano, decretada a interdição do supra
meneionado GotUieb Karpten, em virtude 110 que
serão considerados nulos 8 de nenhum efeito todos
08 atos, uençu e cODvençõps qoe celebrar se.m a

assistência da curadora nomeada, sra. Loni GeBSl)er
Karsten. E, para Que chegue ao conhecimento de
todos e JiingueBJ. possa alegar ignorânoia, foi expe
dido o presente edital, que será publicado por 3
tezes em o jornal local, ôom. intervalo de 10 dias, e
Uma vez no Diário Oficial do Estado, e afixado no

lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de
Jaragoi do Sul, 80S doze dias do mês de maio do

daDO de mil novecentos e setenta It um: Eu, (a) 1111
eu Mahlud, escri9ão, o subscrevi.

(arMilton Cunha, Juiz de Direito
A presente cópia. confere com o original; cl·ou

fé.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1971
O EScritão, .Ama�elJ Mahfod

-
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VENDE-SE
Um terreno à Rua Alcântara, no Baírro de Bo.
Vista, c/201,5m de frente e 45m. de fundos.

Informações à Rua São Paulo esquina c/a Rua
Içaras,141 em Joinville, com o sr. OUo Melchert·
ou nesta Redação.-------------------

VENHA BUSCAR
OÚNICO CARRO COM
6PORTAS.

..
"

.

,
-

...

�. í

:.; .

-'i
i
j

'j

Certo. De lntclo 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
? pessoas no seu interior luxuoso.
Nas outras duas, v. abre e põe as malas.
Muitas malàs. Agora pense nestas

.

6 portas com uma beleza na fren·te.
E com pára..choques resistentes,

de desenho moderno, com pisca-piscas'
embutidos. Com um m'ótor VW de 65 HP
(S�E) e dois carburadores atrás.
E ou não é para v. vir correndo até a

nos�a loja buscar oVW 1600 TL-4 portas?
Não é sempre que a felicidade

.

bate com 6 portas ao mesmo tempo.

�araguá \7eíaulos' 5. A.
Avenida Marechal Deodoro, 930

- Sla. Calarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

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



- Baile das Ferias
"

,

ßO a�A. B rIEPEnD 1 - <Orquestra "Bep�·" e seus Solistas"

C O R R E I O· O O·· p O Y O,!:::===O.QUE VAI PElO UOIS
NOVA DIRETORIA

Dia 17 de Julho

ANO J<ARAOOA.' IX? SUL (SANTA CATARINA.) S,lBADO, 3 DI! JULHO DB 1971

Em' meie ia ambiente fe'stit'O, presentes desta-

Quaren,Ia e' qualro cadas autoridades de nossa cidade, foi empossada
a nora diretoria do Lions Olube de Jaragl1á do Sul

S· dícoíos rec'ebe'""'" para B gestão 71/12. Eis seus componentes:ln 1
,

......... Presidente; Orlando Bernaâino da Silva-

B OA 1 s a s d o .p E', B E Ex-Presidente Imediato: Rolando Harold Dornbusch
1.0 Vice: José Gonçalves de Oliveira
2.0 Vice: Rolando Janke
3 o Vice: Aldo Piazera
1.· Secretário: Adolar Jark
2.0 Seoretário: Harry OUo Butzke
1.0 Tesoureiro: Heinz Barg
2.° Tesoureiro: Guido 'Gascho
Direior Soeisl: Horst Stein ,

Diretor Animador: João Joeías Weber
Vogais: Ilson Bastos, João L. da Costa, Yolando

Vecchi e Moulia Nacli.
, A eeremônis de _posse chamou a atenção de

todos ó" eíreunejantes pela origiJ:).alidade da forma

Geografi·a Urb'an'a com que foi feit,) eabendo ,tl • cad� 'integrante �a
DOVa diretoria a incumbência de aCIODl8,r um bota0

em " CI"clo ,de'
elétrico que, num q·u:a.Qro "sui ge.:neris", �azia sur-Os ôtndtcercs -de Tra-
gir, ilumina'da'!!!, as metas da �eliltão 71/72, qua sãebalhederes Rurais conrems

- ,
" '8S seguintes:'

.

piados e' o respectivo nó"

Co'nfer'e/Â,'ncl.as 1 _ Oenstrução de 5 abrigos para passageirosmero de bêlsas são os
2 _ Aniter,sário do Corpo de Bombeiros

.
',",

seguintes: ßrusque 11. Ca- ,I " +,

3 ,�_ Arborização da cidadeçedor 25, Herval D'Oesre A Escola 'Nacional de 4: :.._ Auxílio i creche
,12, ha,jaÍ iO., Chépecö too, Serviços Ur b eo o s do 5 _ DQ8:ção de oi.is um' eanal de '1)lnlsão

V
'

,

d
AbelaF,do luz 20, Ascurrll iBAM, vii promover um 6 _ 10.0 aniversário de fundação do Clube.

een ' e·..;se 29, Betuveré 30; Gaibi 30, Ciclo de Conferências sô Do CL Mãrio Wolf, DD. Promotor Público, foiCemboríu ,26, Campo Erê bre: a Geografia Urbana lida uma ';lmensagem pelo CL Olemsneeau, Rel{istr,CR$ 160,00, Um terreno cl 125:000 26, Caxambu do Sul' 15, DO Planelemenro local. DO
mos 'aqui o final da mensagem: "De Lajes, ondem2 de propriedade da Cerupé 21, Faxtaal dos período de Õ li 30 de julho 'ou continuar 8 mesma batalha leenistíoa em prolMensais Sra. Nilda Utpadel, com Guedes 36, Gaspar 77, próximo.. de uma humanidade melhor, envio aal amigos um

caS8 de alvenaria nova" Guabiruba 30, Itapirang(i Haver6 um talaI de 12 grande abraço, coloc9D�0 ao .dispor de ,�caçl8 G�Consórcio ranchos e demais benfei� 26, Jaraguá do Snl 50, conferências. Abrangendo nOS80\il préstimos e seU.lço de8mtMe8s:H�o .

'torias, em Rio Cêrro II, Joaçaba �0. lniz Alves 30, os seguintes temas: O Grupo' de Escoteiros "Jaeuritaba", que, na
J

'

V
' \

I' Informa�õe8 eom o sr. M0dêlo 30, Navegantes 40, - A perspectiva urbana geetão 70/71, foi agracia.do com a ,jmportãncia menaragua elCU 8S' Herberto Hanemann, em Nova, Trenlo 30, Pi'Dhal�!· e os estudos geográficos. sol de Cr$ 120,00, participou do j�nt8r, t�ndo 7 de
____

' -_1__ W. Weege S A. nho �O, Pon.le Serrada I?, Coóteiros clássicos. Ten- seus elementos feüo interessante apresentação, emI,

dências recentes. sinal de reconhecimento ao auxílio recebido.��
- As reltlções .da cida�, Coube a,os ceLL João Lúcio e Hlon a anima-

de com o melO nalural. tão em "Jaula Aberta", apresentando 'áriaS nú�e"
- As Funções urbanas. ros de prestidigitação. Quis imitA-Ioe o CL Jomal
- A Cidade com.o elemeto e qu�m Ie 'au a pior foi o GL Jark. Prejuízo: um,interrante de um sislema lenço ql1eimado pelo cigarro do CL Jocias e a má-,

de c,idade�. giea virou fumaça da braba.
_ '" ....... A cidade 'como foco ,Finalizando a prOlrama�ao, o CL B',rnardmo,

de vida rural. As relações Presidente eleho, a par dOi agradecimentos, eonci..;
cidade campo. tau todos 0$ CeLL, ia cetrarrelll fileiras com' a Pu
- A organizaçiQ interna sidênéia para a .obtenção dos objetivos' a que viFa

,'. '

I
das cidad��; ,Padrões de â nOfa diretoria parª a I,eátão 71/72.' Como parte
distribui�ã!> da população do programa de metas, fOI assinado na noite da

do Sul J, ,e das afl�IC!.ad.es. POiS., têrmo de contr!to com a CO�8trutora I.N,?OL, '

.

- !- �lDamlCa do �rga ,Ltda. para;a cODstruQao, em 60 dlat, ;de 5 abrigos
.Izaçao �nterna. A estrutu'

,para passageiro... "..ra e;spacI"I., O Presidente eleito encerrou, a C�rlmÔnla de
,

,- A estrutura. esp"cia'l pOIse com' a �8egu,i:nte' mensagem: "Â eompreen��ode uma grande CIdade: O e 8 tolerância entre unI!! e outraR, diminuem as diS
exemplo do Rio de Janeiro. tâncias e aproximam ali! homens".

- o e&tudo das Metró
-

poles Brasileirn. " --A��-"_-�---�-'-'
-------,

-Um 8studogeográfico NOVO AUMENTO O E TARI FASdlJ cidade média: natal.
'- Exemplo, de parlici·

pação da g.eografia em A partir do dia 05 do conénle mês have'r6 um

(planejamentos locah" nôvo aumento dos tarifas dos ônibus circular�s que
� O papel do geografo trafegam em no8'S� cid.de.

'

no plauejamenlo local: Pos- Sofrerão as meamas um aumento de 20%. ou

Sibilida�s e perspeclivas. seja os preços que Vinham sendo cobrados a Cr$ 0,25
Poderão participar es lu por pessoa, p-Gssará li ser na ordem de Cr$ 0,30

danle$ e profissionais de por pessoa. "

G e o g r a f i a, Sociologia" Obs.: este aumento deu-se em consequência do

Economia, Arquitetura, Ur iJOvo aUmento .ahniaL
banismo, Gssessôres de' --------�----��-_:__-----

�1�ri������tt�r�:::���.fUras fériBS elcalares InI Santa Catlrina iniciBlIl1 dia 11

Uma oútra indicação do dlde pela CBlESe, en
dep. Ocrecílío Pedro Ra eontraado se o projeto no O Prorraml!J Especlel de Quilombo 20, São Ioão
mos,' esté Interessendo os setor rerionàl de [otnvílle. Bõlses de Estudos d o Batista, 40, Saudades 26,moradores da 'localidade Ministério do Trabalho Ttlueas 20,

-

Vargeão 15,de IIlJa: da Figueira, no destinou à FETAESC nês Xanxerê 70, �lfredo Wag.m�nic!pio de Guaramiri�, Ve'nde-se te eno 1.361 bôlslIs pariÍ Der 30, Angelina or, loln-àte escontrer a exrensao Iílhoe de rrabelhedoree niÍI ville 30, Major Gercino 20,qu� delIUmda daquêle mu

. Terreno agricultura stndlcellzadoa, Barra Velha 33, Siio Cer-
nicfpio em direção à loca- ßSlllS bêlsea somam uni' los 26, Guaremtrlm 20,[idade de Rio Branco. O talai de Cr$ 368.080,00 e MaaSiJrêmdubli 10.
Dep. oeraeíllo iustttrca e Situado 9 kill. do céntro� u '. foram destlnedos ö quaren- '-.-_�--,- -,-_
15,ue tése de que" ,e,I,etrifi,-, d'. Corupá, lia Estrada' ,

d d� �..
"

S I. ,', quatro Sin, teetos e
��ção rural é pODto alto, Nóva Oorupä à ão Ben'

Trebelhedores Rurais do
mera necessária e obrira- to, tendo 10 a 12,000 m2,

Estado.tória dentro do Projeto altitude eeres 800 metros
Cetarlnense de Desenvel- própria pera construção
vrmenro iii informa que o de casa' de ,veraneio,
levantemenre já foi proce-, IDforma�i>e8 com p, Sr.
;. )

,

,
" ' êKur·t' .Hitlbreeht, Caixa

POltal, 7 Corupá.

UI

Uhà da Figueira
Terá' Luz

FUS-C Ã O

II

Seja Bairrista!
Apliq-q.e 'seus, recursos
',' ,-' em Jaraguá
,Participe do

'

Consórcio. Jaraguá VeíCulos
T :.;

O' FABULOSO
, ,

Fuscão 1500

II

I'

I'

I POR APENAS CR$ 16Q,OO MENSAIS
�

(Já con�iderado o nôvo aumento)

SORTEIOS E LANCES:
\

.), Seu carro usado valerá como lance
Lance não contemplado será" devolvido

.

0, lances ya,lerão co'mo antecipação de mensalidades
II

" Rigorosamente de �côrdo com a Re�olução 67 do ,Banoo Central

Inscreva-se na .'
�.

Jaraguá Veículos S.A.A,

Avenida Marechal Deodoro, 930,
-

Jaraguá do Sul - S .. Catarina
Rerendatllr
Aalorlza_D

II ,

N,· ! 640
CL i»aulo Moretti

Devidamente aprov�do pela Secretaria de Edu
cação do Estlldo, as férias de julho, em SaDta Cata·
rina só terão início DO próximo dia 17, prolongando-, '

Be �,é o dia 31 do corrente mês. '

Em comunicação, pprém, a Secreuíria de Educa
ção iaforma qHe es doze Coordenlldorias do B�fado
podem por si só" deliberar sôbre as datas de Julho,
de acôrdo com o cêllendá'fio da região, sendo real
mente imporlante que cada eslabelecimento diurno
cumpra 210 dias Gula:

Descoberto
c.ontrôle da
fecundidade

\
.

SAN FRANOISCO -

Um 'grupo de cienti�,ta8
chefis'dos pelo medico A. -----------,----:-----�---,-�

V. Sehr:!lly anunciou anten verá permitir o controle como "a mail importante
em San Francisrilo. Oali· da fecundidade tm seres noticia cientifica" desdi
fornia; durante a reunião humanos. que p••quisadorfiIB eome'
anual da Sociedade de ' O Centro Má d i c o da caram a dedicar-se á fa·
End,ocrinologia,' ter 'co'o· Unfversidade de Tulana. bric8ção. de Is\imulantes
ileguido esta.belec8'r a es· Louisiana, onde o eat,udo da fertilidade e substan·;
tfluura e sintetIzar o hor fei iniciado há 10 InOI,' cisi, de controle da nata
mania LH RH;; o que de- qualÍficou a" descoberta lidada.

, '.·.:1"
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